
(ὩΟοσὶς 

ΤΠΙ5 15 ἃ αἸρΊ4] ΟΘΟΡΥ οἵ ἃ ὈΟΟΚ (Πδΐ ννὰβ ργθϑθῦνθα [ῸΓ σϑηθιδοηβ Οἡ ΠΠΌΓΑΓΥ 5Π6 νος ὈΘΙΟΓΘ 1 ννὰ5 σα ΠΥ βοδηηθα Ὀγ ΟΟορΪδ 85 ρα οἵ ἃ ργο]θοί 

ἴο πΊαΚθ [Π6 ννοῦ]α᾽ 5 θΟΟΚΚ αἸΒοονθ γα Ὁ 6 ΟΠ]]Π6. 

1085 βιχνινθα ἰοηρ ΘΠοΌρῇ [ΟΥ ἢ6 σοργυτιρῃϊ ἴο ΘΧΡΙΓΕ Δη6 [Π6 ὈΟΟΚ ἴο δηΐου [Π6 ρα ΠΟ ἀΟπΠΊΔ1η. Α ΡΌΠ1Ο ἀοπΊδη ὈΟΟΚ 15 οΠ6 [Πδΐ ννὰβ Πθνϑὺ β]6οΐ 

ἴο σορυτρΡῆϊ ΟἿ νν ΠΟ56 ἰΘρα] σορυγιρῃΐ [6 Γπ Πὰ5 Ἔχριγθα. ΥΠΘίΠοΎ ἃ ὈοοΪΚ 15 1η [Π6 ΡΌΠ1Ο ἀοΠΊΔ]η ΠΊΔΥῪ νὩΓῪ σΟΠΠΐΓΥ ἴο σοπηΐγν. ΡΌΌΠΟ ἀομηδιη ὈΟΟΚ5 

ΔΓΘ ΟἿ σαΐθνναυϑβ ἴο {Π6 ρᾶϑΐ, ΓΕΡγΓΘ θη ηρ ἃ ννθ δ] οἵ ΠΙϑίογν, οὐ] ὰγ6 δηα Κηοννίθαρσα {Πα 5 οἴη αἸΠΠου]{ ἴο αἸ5ΟΟνΘΥ. 

ΜάαγΚβ, ποίδοη5 8Π6 ΟΙΠΘΙ Τ]ΔΙΡΊΠ4|18 ρΓΘΘΘηΐ 1η [Π6 ΟΥΙΡΊΠΔ4] ΝΟ] Π16 ΝΝ11] ἈΡΡΘΩΓ 1η {Π15 ΠΙΘ - ἃ ΓΟ ΠΉΠΟΘΓ ΟἹ [ῃ15 ὈΟΟΚ᾽ 5 ἰΙοηρ Ἰου ΠΟΥ ΠῸΠῚ [Π 6 

ΡΌΡΠ5ΠΘΓ ἴο ἃ ΠΌΓΑΓΥ Δ ηα ΠΠΔΠ]Υ ἴο γοιι. 

ἴϊδερο ρυ 6165 

ΟΟΟΡΪΘ6 15 ργοπα ἴο ραιίηθυ νΊΠ ΠΠΌΓΔΓ65 ἴο αἸΡῚ1Ζ6 ΡαΌΠΟ ἀοΟΙΊΔ1η Πηδίθγ 415 Δη6 ΤηᾺΚ6 Π6 1 Ια 6]ν ΔοοΘ551016. ΡΌΌΠΟ ἀοπηαη ὈΟΟΚκ ὈΘΙοηρ ἴο {Π6 

ΡΌΡΠΙΟ ἃηα ννῈ ΔῈ ΠΊΘΓΘΙΥ {Π61Γ οαδίοα!δη5. ΝΘνο 6655, [Π15 νου 15 ΘΧΡΘΏΉΞΙνΘ, 50 1 ΟΥΟΘΓ ἴο ΚΕΘΡ ΡΓοΟνΙΠηρ {Π15 ΓΟϑοι ΓΟ, ννῈ Πᾶνα (ακθη βίθρϑ ἴο 

ΡΙΘνθηΐ αὔιιϑ8 ὈΥ ΘΟΙΠΠΊΘΓΟΙΔΙ ρᾶΓ65, ΠΟ] Πα Ιηρ Ρ]οΙηρ ἰΘΟΠ1ΟΔ] ΓΟ5 ΓΙ ΟΙΟΉ5 Οἡ δυϊοπηδίθα ΠΕΘΓΥΊΙηΡ. 

ννὲ αἷ80 δεκ (Πδΐ γου: 

ἝΞ Μακο ποη-Οοπιπιογοϊαί μ56 οὕ 1Π6 Πἰ|65 ΝΥ ἀθϑῖίρηβα σοορὶθ ΒοοΟΚ δϑάγοῇῃ [ῸΓ 586 ὈΥῪ πα ]νιπ415, ἃη6 να γοααθδβί (Παΐ νοι τ156 [Π656 ΠΙ65 Τ[ῸΓ 

ΡΘΙΓΒΟΠΔΙ, ΠΟΠ-ΟΟΙΠΠΊΘΓΟΙΔΙ ρα ΓΡΟΒ65. 

Ἑ ΜΝογαίπ ΠῸπι αποπιαΐίοα χμογγίπρ [)Ὸ ποῖ 56η4 δυϊοπηαΐίθα ΠΠΘ6Γ65 οἵ Δην βου ἰο (σοορ θ᾽ 5 συϑίθπη: [{πυγοι ΓΙῸ σοπαποίηρ ΓΟΘΘΔΓΟΠ Οἡ ΠΊΔΟΠΙΠΘ 

{ΓΔ 5] 10, ΟρΡίΙΟΔ4] ΟΠ αγδοίου ΓΟΟΟσ ΠΟ ΟἿ ΟΠΘΙ ΓΘ ἃ 5 ΠΟΘ ἃοο685 [0 ἃ ἰἀγρα ἃπηουηΐ οἵ ἰΘχί 15 ΠΘΙΡΓα], ρΡΙΘ 56 οοηίΐδοΐ τι5. να δποοῦγαρθ {Π6 

56 ΟἹ ρΌΠΙΟ ἀοΙηΔ1η Πηδίθι 415 [ΟΥ [Π656 ΡΌΠΡΟΒΘ5 Δη6α τηᾶν Ὀ6 40]6 ἴο ΠΕΙΡ. 

Ἔ Μαϊηίαϊπ αΠτροη ΓΘ οορίθ “νδίθυ γ᾽ γοὰ 566 οἡ Θδοῇ ἢ]Θ 15 Θ556 η018] [ῸΓ ΠΟΙ ηρ ΡΘΟΡΙΘ ἀροῦΐ [Π15 ργο]θοί Ὧηα ΠΕΙρΙηρ [Ποῖ Ππα 

ΔΘ ΠΟΠΔ] πηδίθυια]5 [πγοῦσῇ οορὶα ΒοΟΟΚ δϑδίοῃ. ΡΙθαβα (ὁ ηοΐ ΓΕΠΊΟΥΘ 11. 

ἝΞ ΚοΡΡ 11 ἰοραὶΪ ΝΥΝ μαΐθνϑυ νου 156, ΓΕΠΊΘΙΠΌΘΓ {Πδΐ γοιῖ! ΔΓΕ ΓΟΘΡΟΊΉ51016 [ΟΓ Θηβϑαηρ {Παΐ ναί γοι ἀγα ἀοΙηρ 15 Ιαραὶ. [)ο ποΐ δϑϑπη8 [Πδΐ {51 

Ὀδθοδι86 ννῈ ὈΘΙΙΘνα ἃ ὈΟΟΚ 15 1η {Π6 ΡΌΠ1Ο ἀομΠΊΔΙη [ῸΓ 56 Γ5 1η {Π6 {{πη|[664 δίαίθ5, [δ΄ [ῃ6 ννουῖ 15 4150 1ὴ {Π6 ΡῬΡᾳΡΠ1Ο ἀοΠΊΔΙη [ῸΓ 156 Γ5 1η ΟἴΠΘΓ 

ΟΟΙΠΙΓ65. ΝΥ ΠΕ ΘΓ ἃ ὈΟΟΚ 15 511] 1ηὴ σορυτρῇΐϊ νᾶΓ165 ΠΓῸΠῚ ΘΟΙΠΙΓΥ ἴο σΟΙΠΙίΓΥ, ἃΠ4 ννῈ οδη᾽ ἵ ΟΥ̓ΕΓ σιμαδησθ οἡ νν ΘΙ ΘΓ ἃν ϑρθοιῆςο πι56 οἵ 

ΔΠΥῪ ΘΡΘοΙῆο ὈοΟΚ 15 Δ]]οννεα. ΡΙθαβθ (ὁ ποΐ ἃ55ΠΊ6 [πα΄ ἃ ὈΟΟΚ᾽5 ρρθδγαποθ ᾿η σόοορὶα ΒΟΟΚ δθδίοῇ πηθδη5 1 δ Ὀ6 1566 1 ΔΠΥ Π]ΔΠΠΘΓ 

ΔΏΥ ΠΟΘΙ 1η ([Π6 ννου!α. (ορυΠρῇΐ ᾿ηΠΠΠροΙΘηΐ [14 01ΠΠ }ὺ}} σΔη Ὀ6 4116 σθνϑίο. 

Αβοιυΐ σοορίο ΒοΟΟΙΚ Βογοἢ 

(σοορ θ᾽ 5 ΠΊ 55ΙΟΠ 15 ἴο ΟΥ̓ΡΔΠ1ΖΕ {Π6 ννου]᾽ 5 ἸηΠ]ΟΥΠ Δ Οη δηα ἴο ΠΑ ΚΘ 11 ὈΠΊνΘΥΘΔΠΥ ΔΟΟΘ551016 πα 56 {π|. σοορὶα ΒοΟΟΚ δϑδίοῇ Π6]Ρ5 γθδάθις 

(ἸβΒοονοῪ {Π6 ννου 5 θΟΟΚ5 ννΠ116 ΠΘΙΡΙηρ Δ ΠοΥ5 Δη6 ΡῈ Π5Π6Γ5 Γᾶ ῇ ἢθνν ΔΘ ηο65. Υου σδη βθάγοῃ {Πγοῦρῇ [{Π6 [11] ἰΘχί οὐ [ῃ15 θοοΚ οἡ {Π6 ννϑὉ 

4 ΠΕ ς: θδῦϊκϑβιαοδα]ας ον 
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Δ Ὺ ς ἕξ 
--- ΓᾺ Ξ ἑ 

ΠΟ» Α εν 

ΒΑΙΠΠΙΟΚΗ͂ 

ΠΝ: ΓΙ ΠΉΠΠΠ 

ΠΗΠΕΡΑΤΟΡΟΚΑΙῸ 

ἐ ΡΥ ) ΜΉΤΕ. 

ες. ν ἢ 
ΔΟΙΒΒ ἘΠ ΚΞ ΧΊΎΤΤ. 

----ςἜς.-.-- 

ΟΛΗΒΤΠΕΤΈΕΡΕΒΨΡΓΙΡ. 

ΤΙ ΠΟΈΡΑΒΙΝ ΠΥΠΕΡΑΤΟΡΟΚΟΙ͂. τὲ ϑάετ εσιαι ΒΑΥΒ. 

(Βεε. θοτ»., 9 Σὲ 

1806. 





 Ζκ ἡ -(( άςκ 

ζεεαιννν τον ϑ, δι, ρος δέω 74 Φὰ , 

ΟΕΘΑΠΝΕΝΙ ΒΤΒΑΤΈΘΙΟΟΝ 
» : 

ΕΤ ἹΝΟΕΒΕΤῚ ΒΟΒΙΡΤΟΕΙΒ 

ΠΒῈ ΟΡΡΙΟΠΒ ΒΕΒΠΒ ΠΒΕΙ1ΠΒ 

᾿ἀποσππστα ἐπτσο. πλονερτάμραπσι σεται δεναεεγεας ανσμονεσηερασλεαχαρ ακελᾷε, 

ΕΌΙΘΕΒΌΝΤ 

Β. ὙΨΑΒΒΙ ΠΕ ΒΚΥ ΜΝ ΘΕΕΝΒΤΕΌΤ 

ΑΟΟΕΙΤ' ΕΧΕΜΡΙΟΌΜ ΟΟΡΙΟΙΒ ΡΗΟΤΟΤΥΡΙΟΌΜ 

11} 

-----;᾿ ξ.:.--.--- 

χεί9 8 

ΡΕΠΈΟΡΟΙΙ 

ΤΥΡΙΒ ἈΟΑΘΕΠΑΡ ΟΑΕΒΑΒΒΑΕΒ ΒΟΙΕΝΤΙΛΕΌΝ 

ΔΜ ΟΟΟΙΧΧΧΧΥΙ 



Δ 
ἜΠΟΣ σ' ἐὰ γ΄. 7.6 (557) 



πος-- σοτονωο.ςσι γι σσι.-.. ὦ 

ΤΟΣ οἀϊξυδ ἰυδδὺ ογάϊηΐδ ΡΒ]]ΟΙΪοσοζατι Ὁ ἰνογει δεῖ ᾿ἰξογαγαϊη δοδᾶγοδθ 
Ῥείσορο δηδθ. 

Ὀὶθ ΓΥ͂ ηθ58. Αργὶϊὶς ἃ. ΜΟΟΟΟΠΧΧΧΧΥ͂Ι. 
Ῥοοϑηῦβ 7 Ῥοιπιαϊοιοεκὶ, 

Τιπογραφία ΗΜ περατοροκοῦ Ακδαθνὶη Ηλγκε (Βας. Οοτρ., 9 “:., δὲ 12): 

ον 
ΕῊ ἊΣ 
Ζ 

! 
] 

' 
! 

“απ πὸ... πὸ - πὐᾶπ. πὸ Ὁ 



ΡΒΑΒΡΑΤΙΟ. 

Θυδο ἢος γο]απΐη6 σοηξποη αΓ ἄπο Ορυβ6118 ὈγΖϑη(η8 Θοά6πὶ 

ΠΟὉ15 βογναίδ βυηΐ οοάϊΐοο Μοβαποδηβὶ Ὁ] ΠΟΙ 6686 ΒΥ η0418}15 486 ἢ), 

ἴῃ αὺὸῸὸ αυΐάθσιη οοἀΐοςα αυδδὶ ὑπὰπὶ ΟΟΥΡυ8 οἰδοϊαηξ πραυ6 {ἰ{0}0 

τη ΐδίο οἷ ΠῸΠΘΓΪ8 ΟΔΌΪ ΠῚ 5156 ῬΔΓΔΟΤΔΡΏΟΓΌΠΙ 18 ΠΥΡῚ Π6 60η- 

(Ἰηυδ 18. 564 Ῥ4Ὲ]]0 δἰΐθης 8 Ἰοροη 5 ἴδο!]6 Δρρᾶγοῖ ΘΟΓΡΙΒ 

ἸΠυᾷ 259 οαρὶΐᾶ σοι ρ]οχαπὶ ((οἱ Θηΐπ σΑΡ 18 ΠῸΠΙΘΥΔΗΓΌΥ 1Π Π]ΔΥ- 

δἰπ6) ὃχ ἀυδθυβ οοπιηροβίζαπι 6556 ρᾶΓγΟθα5 πραγ θα8, θΔΓῸΠΙ 

αἰγᾶχιθ Ρ6Γ 86 σοηβίαϊ αυδδαι6 βαραγαΐδα βηΐ ἱηΐοῦ 86 δ] φυοῖ 

ΟΡ ἰδ 5 ΔΙρΡαΘ ΗΠ δΔῸ αἰγᾶαθθσ Ἰοησα αἀἰϊγογϑὶ οἱ ὈΥΟΡ6 ΟἸΔἶθ118 

6Χ Ιοδῆηθ Πδπηλβοθηο (ἀαβυτρ ἷ5 Π6 ΠΟΙΏΪΠ6 αὐἱάθηῃ δυσίουβ 66- 

Ιαΐο. πραὰθ ἱπᾶοχ Ἵδἀρίΐαπι (πίναξ), αυΐ ἴῃ οοάΐοα ῬΓΔΟιη 550. 6ϑὲ 

(005 61 πὶ ΘΟΒίθΟΠΟΓΘ τη] ]Π}085 ΡΡ. 88----90), δ ΡοΒίογ ΟΓΘῚ Ρ8Γ- ᾿ 

ἰθπι δυΐ δὰ ἰηβι ἐἰοίαπι ΠΠ]Πὰπὶ Πἰπηϊἔθπὶ Ῥογποΐ, 5οα δὰ ὑγϊοθπὶ 

1106 ]] τὰ 501 01. 

1 ΟὗἁὈ Αρχην. Βιδιημρ, Οποτομδύμήθοκοα Οπποδηΐθ ἡγκοπμοοῦῖ ΝΟΟΚΟΒ- 
οκοῦ Ομποχδσυρηοῦ (Πατρί δρπιοῖ) ὁπόπσίοτοκη. ἴδοτε ΠΟρΒδ4: ΡΥΚοπηοη γροιδοκίη. 

Δίοοκβα 1894. Αρυὰ ϑαῦδαπι 298 6βῖ, ἀρυὰ Μδ(Βδοΐατ 285. ϑοτὶρίυβ υἱδοίυῦ ΟΌ6ΕΣ 
νᾶγίπι ΧΙΝ βδδϑουϊο, ρᾶγίϊπ; ΧΥ͂. 

1 



δὰ, οδδν εἰσοῖς 

Ιη υἱτοαῦδ δυΐθηι ΟρΌδΟυΪΟ δυοίοῦ οαπὶ 60 ἰδίαν δου Ὀθηάὶ 
ΦΘΠΟΓΟ υἱ δἀπιοποᾶὶ φυδηάδηι δὲ δομογίοίιγΓ, ἴπ ῥγίογα Α]1 01 

51) (π|8 , 0 Γ6 1} Δ]ΟΩαΣΓ, 4] ἰὨ ΘΙ οἶγ68 6ϑὲ ἱρογὶ ὈγΖϑη ηὶ 

ΟῚ ἱσΠΟΌΪΙ ἰο60 πδίοβ, ἰῷ ροβίθυ ΓΘ ΥΌΓῸ οἱ Ὁοη581118 ἀδηξυγ ααϊ 

εἰν δἰ ργδοδϑὶ, ᾿ρϑὶ 5301] δὲ ̓τηρογαίοσὶ Ὀγζδηίίηο. 400 δ᾽ ἢθ6668- 

ΒΆΓΙΟ αὖ πδοὺ 6Οη51114 δὺ 1118 ΔΥσυμηθηΐο δία σΘΏΘΓΘ ἸΩΔΡΉΟΡΘΟΙΘ 

ἀἰδοσαηΐ. ἤδη οὑπὶ ἱ]]ς δὰ οἱδοὶα 5 16 οἰ ΟΥΌΠΙ Δάν βυ8 ἱπιρ6 ΓᾺ- 

ἰοσοπὶ γοϑρί οἰδίυγ, εἰς ἰὰ ἀηὰπὶ ΔρΊ(Γ αὐ ᾿ ρογδίογ8 ἴῃ 80} 1108 

1η06 ΓΟΠῚ ΡῈ Ὁ]16Δπὶ Οὐ οἷα ΘΧΡΟΠΔηΏΓ. 

ῬΥΪΟΓΙΒ ΟΡΌ 561} δυοίοσ ἔδίδίῃγ ααυοάδλιημηοαο ἰπἐ Δ} 86 6886 

ΘΧΘΙΏΡΪΔΓ γοίθγαπ 50 ΓΙ ρίογαπι 4] Στρατηγιχά σοΙροβυσγηΐ, 8β6ἀ - 

᾿6ἃ ᾳυδα δος Στρατηγιχῷ 1) σου ποδηΐαγ, οὐροίθ ΟΣ ῬΓΟΡΓΪΔ Ρ5118 

σορὶ Δ} ]10η6 οἱ ὁχ υἱΐδθ δὶ Πδυβίϑ, ΔῸ 1ΠΟΓΌΠΙ 1 ΌΓΙΒ δῦ6886 (6. ὅ4 

Ρ. 19). οἵ γϑγὸ ῥγδοίοσ 1} γᾶ ὑγαθοδρίδ 864118}18 ἴθ ἢ βίου Δ 6 

46 σομρτολαία ρῥ]υγδ ἴῃ ἢος 1106110 ἰηϑαηΐ 486 οἷν! ]α οβοὶδ 

βροείδηϊ δία 16 Δ460 Υἱίδηι οοΟἰ ἀἰδηδπι ΠΟΙΆ απὶ ̓ γΙνδίογατῃ. 41]}- 

ξθοηξϊ8 51 ᾿παυγλη8, αυδίίθοῦ ρᾶγίοβ δίγαιοσίοὶ αἰ  ρσΌΘΠυΒ: 

8ἃ) οα. 1---28 ρῥτγδοοορίδ υἱΐδθ οἷν] 18. αὐ ἰῃ ρᾶτία ΠηρΊΌΓ 

8118 βου ρίουῖβ Δ]1|4 0 ΤΠ γα ρυὈ]οο ἰπησὶ αυοὰ συμ ᾿παϊοἷβ 

δυοίογϊ (δία οοηϊαποίππι 50 (6. 8 εἰ δὲ δουλεύεις βασιλεῖ, ς. 15 εἰ 
δὲ χριτὴς εἶ ϑεματιχός). 

Ὁ) ος. 24----78 ῥγαδοορία ᾿1]Π γα, 4186 πϑὺϊ 6586 ροϑϑυηΐ 

81115 πιαρὶσἰγταΐυπι οὐ ἰποης θα (6. 24 εἰ δὲ στρατηγὸς εἶ, υὐὶ βίγα- 

[65] νοςαῦυ]υπι ἀθσθπὶ τ] 8 γ6 πὶ 5: ρη  Ποδί, πο ργδοίδοϊ πὶ ΡΓΟῸ- 

γ]Π6146). 811 σρ]Ἰοδηάδ οἱ ᾿ΠΠυϑ Γδη δ ργδθοορίδ ΔΥΌ 5ίγἃ- 

ἰεφομηδία, οἰΔἀθ5 ἃς (6]]οἰα ἀπουπὶ ὈΥΖΔΏ ΠΟΣυμ, 4086 ἱΠΡΟΓΙΟ 

ἰηβ ση65 (ΔΙ Δπ  δίθ65 ἰηἰυ] οΓηΐ, ἱπΠΟΌΓΒΙΟηΠ68 ΔῸ Ποβίϊθι.8 ἴδοίδα, 

(ππη] 5 οὐ ΓΘ Ὀ6]11]0Π68 σοη πὶ ΔΓ ΔΓΔΓΌΙῚ ἱπρΡ 6ΓἸ0 ϑ0 ἢ ΔΓ, 

ὈΓΌ65 οἱ οδϑί6} 18 ἃ ἀὐοθη8 ὈΥΖΔηηἶβ8 51:06 Υἱ 5:γ6 40118 δίᾳῃθ 

[Δ}1Δ0118 σαρίϑ. πογαη) Θχθρίοσαπι ἰοησα Ρῥ]υτίπια δὰ ΧΙἧ βδθου- 

ἴπ1π ΡοΥΠποηΐ, ρᾶῦοᾶ δὰ Χ. 

1) Νουϊσυμ γοηῦ8 (Στρχτηγιχόν) τηᾶβου πο ῥσαθίυ πιὰ ἴα {ἰ{π]0 ΡΥΟΡίδσ 6 
ᾳ4υδ6 Ρ. 19,24 Ἰεκυπίογ, 



Σιτες “8: δ ξω 

0) ὁς, 88---167. ἰη Πδὸ ρᾶγία οπημηίαπι τηᾶχὶπηᾶ Ὀοβία δι ἰηΣ {10 

Ροβίξαμι οϑὲ 8] 1 1πὶ ΒΟΓΙΡ(ΟΥΪΒ 76 ΤῃΔη 5556 ὈΓΪγδίΠ1 δῖ γ6 ΤΌΓΒΕΏΒ 

[λοΐαπι 6586 (εἰ ἰδιάζεις), ἀοίΠ66 08 Βα αΓΠΓ ΘΟὨ 8118 ΘΟΙΩΙΠηΪ8 Υἱγ- 

(158 στ βιίδηδα σοηἰ υποίδ ΘΠ ὈΥΔΘΟΟΘΡ 8 βαρ  οπίϊ86 (ἀομηοϑίϊ 86 

ῬἰΘγαμ4 6 ΒΟΥ ἢ (18. υ1}}1{81}, Ποποϑίδ δ, ἀοπηπ8 Γορϑηδθ, τοὶ 

[τ ]Π Δ γῖβ Ὀθη6 δά πἰβίγδπάδθ, γαϊοίπ 18 σαγαπᾶδθ, 408 ἴῃ ΓΘ 

δηΐθ Οπηΐδ ὈΥΔΟΟΙ ΙΓ τη 616 08 6586 Υἱ δη 08, 6Χ Οἱ ὈΟΓΌ ΠῚ δΔαΐοπὶ 

Ιεσίθαβ ποίδ 116 οδὲ αυοά ἔμηροϑ δάδγο γϑίδ πη Γ. ΠΟΡῸΠΙ ΠΑΡ᾿ ϊ.Π| 

Οὔ 686 8ηὶλ Ὁγοργίοίαία8 αυΔΓΌΠῚ 51111168 οχίγα ὈΥΖΔΗ ΠΑ ΠῚ 

ΠΠΟΓΑΓ πὰ ἤη68 ΠΌΔΟΓΟΓΟ ΘΟΡΆΠΙῸΓ --- ὨΘα 06 ΘΏ1Π 811 Π| ΠΟΥ ΠΙ118 

Οἰκονομιχκόν 8ῖνγα Πομοοτροῦ ὈγΖαηίϊηθπι, ---- Ἡδιιὰ 58η6 ρΑΓΥΌΠι 
αἴοτί πηοτηθηΐυπι δα οὐ] αὶ 1115 δοίδ(ΐβ ΤΠ ΟΓΘ54 6 ΘΟΡΠΟΒΟΘΠ(ΟΒ, 

ᾳσυοὰ δὺ δυοίογο δίγδίθσοἱ οχροβίζυμι ἰαρίπη8, αὐἱὰ ἀ6 Υἱίδ ἃς 

γἱγίαϊα, αυϊὰ ἀρ [Δ1}1}}18 οἱ βοοϊοίδίθ μι πη8η8, 46 τη δι οἷο, ἀθ 

Β6ΧῈ ΤΠ} 16 ὈτΤὶ, ἀ6 Δ οἰ ἐἷ8 ἀθΘαὰθ 41118 ἃ σοῆυβ ΓΟθα8 Βα βοσῖξ. 

4) ᾳυαγίδ ΡΔΓ5 δίγαίαροὶ ογάϊ Ὁ ἃ φυδοβίϊοηο (ε6. 168---1 78), 

φυομιοῦο 56 δάπίθοσα ἀθῦοαὶ Ε]18, συμ ἰη υἱοϊηΐα οἷὰ8 56 110 
οὐαί σοη 8 ἱπ ροΓ ίοΥ τὰ ἴῃ Γαρία υτῦθ ΠΔΌΪ δηΐοιι ααϊάᾳαθ οἱ 

[λοϊοηάππι 510 Ὧ6 ἰηνὶτι8 δα τηοίπι ἰΓΔ ΔΙῸ ΠΕΥΘ αυϊὰ 510 ρογὶ- 

ΟἿΪ ἃ ταἷπ]8 560} Π]ΟΘΟΓῸΠ]. ΘΧΘΟΠῚΡ]8α ὨΔΙΤΔΗΙΓ ἀ(6 ΝΘ] ΖΔ 6 

ΔΙ ΟΥ8 οοηδίδηϊ  δίαπ ῥγυδδης, ααἱ Ὁ6110 Β4511}1} 1 οὐπὶ δ8- 

Δπ6 16 ΒΌΪρΡΑΓΟ [ΓΒ ἱηρ γα οσἹ βΒογυδυθγὶΐ, ἰὰπὶ (6 οἷ8 486 

Ὑ]ΔΟ ἶ8 (ΤῊ 6588||ςἾ8) ΓοὈ6]Δη δ 5 ἃ τιΐπογα ΝΊΟΙ ἢ Ζα σοβίδ βαπὶ 

αυδθαὰθ 6δἱ δοοϊογαηΐ. παυγδίϊο ἀ6 Ὑ]Δ0} 19 δ᾽ίᾳυοί οδρὶ 8 601)- 

ῬΪΟχα οἱ πον]ζαίθ ΓΟΓῸΠπῚ ἰη8᾽ 0 η 8 βου 006 σϑη 8 ΘΓ ΠΔΙΌΓ 

δ6αθθ ποίδὈ ]]. ---- οαπλ 86 αυδοβίίϊοηα σοηϊπηςσίδ βαηΐ 8118 αυ86- 

ἀδπὶ ργδθοορίδ δὰ δγίθβ 0611}1658Δ8 ρογμοηςΐ (τα. 179 --- 186). 

ῬΟΒΙΓΘΙΏΟ, ΔΟΡΘΠαΪς18 ἰο60, ΘΧΡΟΠΙΓΌΓ αυδηί 8 ἰὴ αἰ {Π ου] Δ 1 008 δἰηξ 

ΓῸ8 [ΟρΆΓΟΠ ΔΘ ααἱ 201} ΟἸΠἶἷΠΟ 88] 1018 5ὶξ, βϑὰ ἀοπιίηυπι Πδθθδὶ 
Οὐηδίδη Π000]Ϊ μα ἰδηΐοτῃ. ἴδ 66 φαοααθ ἀϊδρυϊαίΐο ἀποῦι8 ΘΧθηι- 

Ὀ]Ϊ8 1Πϑ γαῦῦ 6Χχ 64 }8}1 1118 δοίδἑβ τηϑιηογία ρο ϊ 18. 

Α οδρία 285 ἴδ ἤθη 1105 ΘΟμοτίδ υΓ ΟῚ ρίοΥ, 56ὰ ἱπιρογᾶ- 

[ΟΥΘΠ), αὐ δ᾽ ηρ αὶ μὰ]0 1106110 ἰηΒΟΥΙ ρϑἰπηὰ8 Δόγος νουϑετητιχὸς 

πρὸς βασιλέα, δοάθῃῃ ἴεγα {{{π10 υϑὶ ᾳιθπὶ Γυ τί οδίοῦ οαρὶ τ 247 
15 



Ξεξέ, -ῶν 322 

, δάϊοοῖξ (νουϑετηκὸς [ΞΞΞ νουϑετιχὸς] λόγος πρὸς βασιλέα). ἴᾶπι 8ὶ 

ΘΟὨ ΒΞ: ΔΟΓΑΥΟΥΏΠ5 αυϑηΐατι Δ δ πη οη οἶδ 08 αυδὸ δὰ Δ] ππὶ δυπὶ 

ἀἰβίδσγα ἀθαδηΐ 60η51118 αὰ86 ᾿προγαίοσὶ δ Βομηΐηα βυ  110 ἀΔη(Γ, 

ἴΔοοΓΘ Ποη ρΡοίοΥ 8 4υ]ὴ ΒΘΓΙΏΟΠΘΠῚ Πυΐὰ5 δυοίογβ τοϊηἶπια 86Γ- 

γ]]6η), 86 ἃ 580}8 1 ΌΘΥΔΙ ΘΙ 6556 Π6406 αἱρηϊΐδία αινδδηι ΟΔΓΘΓΘ 

ΟΣ ΕΠ] ΘΠ] 8. σΤΑΥ ΘΓ Θηΐπὶ τηοποί ἱπρογδίογοηι αὖ Ρ6Γ οπμηΐδ ἴ6- Ὁ 
συ Βοηογοῖῃ ἀθυϊίαμη παῦοδὶ, {υρῖαί 1101 16 πὶ οἱ λόγο πὶ ἴῃ 

ΔΠ11008 ἃς ΠΟΟΟΒΘΔΓΙΟΒ, 564 ΤΠΔΧῚΠΊ6 6Ππὶ γοίδί δὰ ΠΟΙΠΐ 68 Ρ6ΓΘ6- 

ΘΥΪΏΟΒ ὈΓΊΟΓΘΒ ραγία8 ἀθίογγο ΥὙ6] ἢἰπιἷδ ΟὈΒΟΙ Δ ἃ 608 ΡΓΟΒΘΑῸΙ, 

Ὧ6 ΟὙΔΟΟΟΤΌΙ ρμἱοίδιΐ ἰηἰ γα βογὶ ν᾽ ἀθδίῃτ. 

ψογυμ 1106115 4υΐ οδἱ ἀ6 ΟΓΗς115 ΓΟΡῚ]5 ΟῚ δοίη ἈΥρυΙΘΠΐΟ, 

β6ἃ οἰἶδ Βοσὶ ρίοτο αἰοσὶ ἃ δίγαίοσίοο, ἢ8πὶ 1 υἰΓΟΩῸ6 ΟΡυβΟυΪο 

Ἰηϑιηΐ απ86 Δυσίογίβ ΟΥΡῚ 6 τ σΟὨΪ ΠΟΙ ΟΠΘΒ416 βροοίοηΐ, 6Χ (08 

1η610 115 1η 6116 Ρ] } ἄπο5 ἔμΐ586 ΔΌΟσίΟΓΘΒ ἴ8π}}} 1884 π6 Θογυπ δ[- 

ηἰΐαίο αυ]! 461 οἱ ΥἹοΪη ἰδία 16 56 ΡΓΟΡΙΠ4 88 ---- Βα] ἀθτ υἱΓ] 6 

ἴπηο5 ροββίἀθδηΐ ἴῃ Ἠρ]]Δ46 (ς. 9ὅ ὑ. 89), ---- ϑ0ὰ ἰδιηδη ἀἷ- 

γΟΥ888. δίαᾳυα ίγαίορίοἱ δυσίοῦ δνὰπι βυῦπι (ρίο  ΓΏ1}) Δ0Ρ6]}1δὲ 

Οδοδυμηθπυπ (πάππος 6. 78 ἢ. 26, α. 9ὅ Ρ. 39 [9], 6. 169 ν». θ6ὅ, 

6.184 Ὁ. 72 [2]), δὰ οσυΐὰ8 ΑΥΐ ἰθιηρ ΓΔ, ἱ. 6. Δ ΒαΘΟ.] τη ΒΔΒ81}1]1 ΠῚ 

οἱ 54 π|}}6]15 ΒΌΪΘΑΓΟΓΙ ΠῚ ΓΟΡἾ8, ῬΔΓΒ ΘΑΓΌΙ ΓΟΓᾺΠῚ Ὁ6110 ρσοδίΔΓΌ 

Ρογ ποί αυδα ᾿η ίγδίοσίοο ΠΔΥΓΑΠ(ΏΓ. [18 Ὁ61118 ΟΘΟΔΌΠΙΘΠΒ ΔΥῸΒ 

ρ56 ἰηίογίυϊξ, οαΐι18 νἱϊᾶ Π]ΟΓΘΒ4 6 ΟΧ οἷ8 σορῃοβοὶ ροίογαηΐ 4086 

᾿ Βαααπηΐυγ, ῥΥ απ ἱπάἀυοὶ α ἸΏ ΠΘΓΘ ἔπηροηβ (οραγοῖδα ΤΙΝΙ, 

Δίαρῃδθ Αὐπιθπῖίδο ορρἱαϊ, ἰηΐθηβυβ ΒυΖαηίίο (6. 78 Ρ. 26). (πὶ 

γἹἀΘΙηΒ ΘΠ] ΒΟΙΎΪΘ ΒΔ511}10 11 Στ ροσγδίουϊ (6. 169 Ρ. θ5), συϊα8 

ἀὰπὶ ΓΟΌ.5 ἴῃ ΗΘ]]Δά6 (Πδπδία ργαθαϑϑί, 1110 [ΘΙ ρΟΓΟ ργδοίοσ ΒΟοθ- 

οἴϊαπι Αἰἰοατηαπθ ΤἼ.65581186 Τρ ΔΙΩ ρΑΓΐ6Πὶ ΘΟ Ρ]ΟΧΆ, [,8γ͵58Πὶ 

σΟμ Γᾶ Θδιη 6 ]6 1) ΒΌΪΡΆΓΟΓ.ΠῚ ΤΟΡΘΠὶ βίσομυθ ἀοίθηαϊ τ, 486 Γ6Β 

ἰλοὶ οϑὲ ἃ. 980---983. γοσὶ 83:1}}}}}π|ὰ πὶ οϑέ σης ΟΘΟΔΕΠ ΠΏ ΤΙ 

ἴῃ ΠΔΡΉΟ 1110 ΠΌΠΙΘΙΟ {1886 ὈΓΙΠΟΙΡΌΠΙ ὈΓΟΘΟΙΌΙΙΠ16 ΔΓΙΠΘΗΪΟΓΌΙΩ, 

4 ἰομρΟΥ 18 οοδοίΐ ἴῃ ΒγΖδηίίΐο ρογίαρίαπι αυδαοβί σογιηΐ βἰνα 

ΤΟΡΊΟη6 ρδίογηδ βυθδοίδ ἴῃ ΘΓΟραθᾶμη ραγίθπὶ ἱπρ 6 ΥἹϊ ἀθμηρστΑΓΟ 

1υ55ὶ βαηΐ ἰθῖ4α6 ᾿ηϑ᾽σηΐθὰ8 {{0}18 οἱ Ποπουθι8 Δρρο]] αἰ. οἰ υβά θη 

δΟΠΘΓΙΪ8 [1 ---- ὩΔΠΔ Θυπά6 1 ἀΐσογα γΘΓΘΟῸ ΠΔΙΊῺΓ ---- ΟὙΘΡΟΓΪῈ5 



δος δ᾽: ͵ 

1116 ραἰγιοἰιβ οὐ βίγαίασυβ [γῖβδθ ἃς Μαορὰοηΐδο, ϑγμρδεὶ (56πι- 

Ρ4]) Κιςμαίζίὶ ραίτοἱϊ 118, ααὶ ἱπιρογδη θυ8 ΒΔ451110 οἱ Οοῃβίδη- 

{Πππ0Ὸ0 ἴῃ φγουϊηςοὶα ΑΣπηθηΐδ Ταῖκ, ἀθογρίοδθ βι γρὶ Βαρτγδιί ἀάγηπὶ 

ΡΓορτῖδ, δϑάδθπὶ Ὠδῖράγδα οσβίγαχὶΐ, οαΐυ8 γα ὑδϑίθπι ἢδΌθαυ8 {1{π- 

101) στιδθοῦῃ ᾿). 8 σ᾽ αν, φαθπὶ ΤΊΝΙ ἰοράγοδδπι [1856 ΟἰΧΙ ΠηΠ8, 

γἹ ἀουΥ συπὶ [8π|}}18 8118 5οάθτι ΘΟ]]ΟΟΔΥ 586 ἴῃ 68 ὈΓΟΥΪΠΟἷδ οὔ ΡΟΣ 

{γ68 8Δηη08 (ς. 170 Ρ᾿. θὅ, 26) ργδοίυϊξ, ἰπῃ Η6]]δὰθ, σαΐῃβ ἷῃ νἱοΐπΐδ 

ογδηΐ “ἤη68 Ὑ]Ἱδοβοσυπι (Μεγάλη Βλαχία) οἱ Β΄ΊΔνογαπι. σοί ποῖα 
οϑὲ δἰδηϊ( δία σαπὶ Π0Ὁ1]} ᾳυδάδπι [Δ π}}}14 Ὀυ] σα ῖο8, ἃ 408 οΥ απ 481) 

ΥΙΓΡῚ ΠΟ) ΠηΠ18 ΟΧ ἢ1118 οἷὰδ ἰῃ παιδί ποηΐυπὶ ἀπχὶΐ. ἈΠῸ ἡδίυ8 οδὲ 

βογρίον ϑίσγαίορί οὶ, φαΐ πιαίουπαμι ἀν ὰπ Ποπμ οἰ γί απ ῬΟΪΘΠ Δ ἢ θὰ 

Βιϊσαγιων Δρρ6]]δὶ (6. 76 ἢ. 29). βοὰ οἰΐδηι οὰπὶ 4118 [Δπ|}}18 Ὀ0]- 

σατὶοᾶ βῖγα Ὀυ]ραγο- ]δο σα, οὐἷῸ8 ἴδ] 86 αγαΐ ΝΙου Ζα 1116 

Ὁ611ο ϑ8ι6}18 Βυ]ραΥὶ συμ Β451110 [1 ἱπιρογδίοσο δόγθῃβ, Οθοδυ- 

61:18 ΔΥῸ αἰδηϊίδίο 86 ἀδυηχίββο ρυϊδηδαβ οβῖ, 4φυοηΐδπι ἴῃ 

Θἰγαίοσίοο ἃ ϑϑιηι6 16 ΓΟΡ6 συμπέϑερος ΝΊΟυ Ζ86 ἀϊοϊίυΓ (6. 169 

Ρ. 66), 6Χ ᾳὺο οσοοπδοί νἱάδίυΣ δου βῖνο δ᾽ 11π|ὶ ΑἸ πὶ βαυπι πιαίτὶ- 

ἹΔΟηἷο ἰᾳηχίββα οὐχ 4114 ΝΘ] Ζδ 6, 8106 --- ἰὰ αυοὰ (οτγίδΔ556 γοχὶ 

51 11}}18 οϑὺ --- Α] 181 βδυᾶπὶ ΝΟ Ζαα Α]10 60]]064556. ποαπ6 418- 

511Ὼ116 νΟΥΙ ΡγΟΡΙ παυ]αΐοιι 4υδα ἤιϊΐ ΟΘΟΔΌΠΙΘηΟ οὰπὶ δ΄αϊο 8βέγ8- ὁ 

οἴ6ρΡῸ0, ουαΐὰ8 δάγογβαμῃ [ΟΥ 8 πὶ δίγαϊορ] οἱ ΒΟΥ ΡΙΟΥ πδγγδὶ δυιοίοσθ 

1808 ραΐσγο 83.1.0, 1111ὰ8 ἀγυποῦϊο (6. 95 ἢ. 39), δἰδβηϊίαι 5 νἱησυϊο 

σομίἰηογὶ, ἢ. 6. ἈηΔΠ| 6Χ 41118 Οδοδιτηθηὶ δΥΐ 1 ρ0531556 ΠΟΙ αἱ ἀ6 

[Δτ}}}}ἃ Δῖαἰ!. τηαρίϑίγαΐα πη ὈγΖΔΙ πὰ ἢ1ς ΟΘΟΔΌΠΙΘΏ118 ΔηΠ0 ἴδσα 

980 σἀροβϑβίνὶὶ ἢ, αὰο ἰδ ρΟΓΟ ΘΠ δηλ ΠΟ ἴῃ ὈΓΪΠ10 ἤοΓα δοίδί 8 

1) Ῥοπιξδ] ον βκὶ, ΟΟΟΡΗΜΚΊΈ ΓΡΟΊΘΟΚΙΧΊ Ηὶ ΣΑΤΙΗΟΚΙΧῚ Ηδαπιςο Κδβκαϑ, 

Ῥεΐῖσορ. 1881, π. 147 (ρ. 76). οἵ. Βτοδβαί, [πβογὶριΐοπβ βεοσσίθηποβ: Σ᾽ δπηοῖγοδ ἀθ 
Ἰ᾽Αο. [πιρ. ἀδ8 ϑοίεποοβ ἂς ὅ5ι. Ῥό(ογβο., ΥἹ βόγίε, ν. Υ11] πα. 10. ΝΜ έϊδηκοαδ Α6'8- 
ἰἴᾳυεβ Υ δὅ6. ποηδθ γὙδχγὶθ ἰγδάϊίΐυγ: Κηχατζι Ῥοπιΐαὶ., 411} Κισχατζι. οὖ. δραὰ 
ΒΟΒΙ απ θογβθτατ Κ᾽! ΠΟ Γαρμΐθ ὈγΖ. Ρ. 628 δἰ} ἱπβεγίριίοπεπ: [Συ]νπάτης 
πρωτονωβελίσιμος ὁ Καχἄχης, ουἱΐ εχρ! δυάδα βοΒ] αθετρος Κισχάσης ἰδη  ΐδτα 

δάμίθεί ἰῃ Οοηβίδηϊπμο ῬΟΓΡὮΥΓ. ἀθ δ ἑη βέγ, ἔαρ, ΟὈΥ Δ πὶ, 
2) ΟβοδΌμΘΠ.8 ΟΠ) ΡΕῈΣ ἴσϑδ Ἀπη08 Η6]]δΐ ργδοίαοσίς, [,δχῖ88 δαΐθσα ροδὶ α]ξε- 

ΤΟΒ ἴγ68 ΔΠΠη08 σδρίᾶ 81 (ς. 169 ῥ. 6δ, 839), 486 τα ρΡοβὲ ἃ. 986 δατὶ π|}]0 πιοᾶο 

Ροίυ (Ὁεάγοη. 11 486), Θοηδοα 6 ῃ5 681 Δπο 980 Οδοδυιμθῆυπ, ἴδηι ζυ1586 ἰῃ οὗδοεῖο 
Ὀγζϑηιΐηο. πδ8πὶ ᾳφυοὰ [ψΑΓῖ88 Ο]Ἷπὶ Δ. 981 οδρία ρυϊαθδίυν, Δ] 5ὰπι 6586 πὰης οοπδίδί. 



ἜΤ - 

[υ͵588 6Χ 60 Δρρᾶγοί αυοᾶ δηΐθᾶ ἰῃ ΑΤηθηἷδ νἱσασγαῖ. πος νἱ ΘΓ 

γἹΐδ ΒΌΡΟΓΑΨ 556 Δ6688}65 8105 Δι 616 π, Βυΐσαγαπι οἱ ΒΑβ, 0 1ὴ 

Πι, ἰδιιοίβὶ πῃ παγγαϊΐοῃα αυδὲ δα Οοηδίδη  ηἱ θσοδ6 ΤΟΡΏ.Π) 

(106ὅ----67) γρογίποί ΓΌΓΒΙΒ ΟΟΙΙΠΙΘΙΙΟΓΔΙΑΓ υἱ Υἱναϑ (6. 182 ". 

72, 21: ἔγραψεν πρὸς τὸν πάππον μου τὸν Κεχαυμένον ἅπερ ἔπαϑεν 

ἐν τῷ παντὶ βίῳ). πᾶπ| δος φυϊάδπι 1060 ραίγθπι ροίλι8 Οδοδαπιθ- 
Ὡ6π| ΟΥΘ  ἀ6ΓΙ ΠῚ 6] σοηᾶαμπι οἱ ἴῃ οοἄ 66 Ποϑίγο πάππον γοῦᾶ- 

ὈυΪαπὶ ΘΟΠΪΌΒ1Π| 6556 Οὑπὶ πάππαν (παππᾶν). ΟΟΓίΟ 8110 ]ο60, ΜΑΙ] 

ΓΟ ΠΔΙΤΔΉΒ, ΠὈΔΙΈΠΙῚ Ὀδίογ ἱρ80.5 (650}8 ΠΙΘΥΪ (ἱστορίαν ἣν ὁ πατὴρ 

ἰδὼν εἶπέν μοῦ), 56π16} (Ρ. 89, 19) ἀϊεὶϊξ τοῦ παπποῦ μοὺ ΡΓῸ 60 

αὐυοᾶ εδὲ τοῦ πατρός μου. ΔΥῸ ΒΟΙΓΙΡ(ΟΙΪΒ 8] υδαπ6 δὰ ἃ. 10θὅ 

γἱχ ββοί, 1110 ἰθ ΡΟΓΘ ΟΘη πὶ ΤΣ ΠῚ) ΔΏΠΟΓΙΠΙ {π|586,. 

δ ραΐγο Οδοδιτθηο ἰῃ ὨΔΓΓΔΙΪΟΩΣ 1.8 8}}} Ῥδῦοδ γοΪαία ἢ806- 

ΤῊ8:; Π66ῈΠ6 Θηΐπὶ 4υ]ΔαιὯπ| Δἃ Θυτ Γοΐουσὶ ρῥοίδϑὶ Ὀγδοίο ἀ008 

4.08 ΒυρΓ ἱπα Δ 8 0608. ἴῃ ἢ ὰ8 αυΐϊἄοπιὶ Οδοδυϊηθηΐ υἱΐδα 

(ΘΠ ΡΟΓΆ γ68 1146 οδἀυηΐ ἃ Οδίδοδ]οηθ Οδοδπ6η0 ἀοτὶ π1}} {Ἰ8Δ 6686 

Θργορο σοϑβίδθ, 601}18 Ὑἱγὶ ΠΟΘ ἢ ἃρυ ΓΟΓΌΙ ὈΥΖΔΗ ΔΙ ΠῚ ΒΟΓΪΡ- 

ἴΟΓΘ5 δὺ ἃ. 104] ὑβϑᾳυ6 Δὰ ἃ. 1057 ᾿πΠγΘΉΪ Ππ8: 6606 ἰδη6η 68 

ΟὝΣ ΘῈΠῚ ἃ 5ΟΥΪΡ(ΟΣΪ8 ρΑίΓΘ ΠῸῚ αἰ ΓΒ) 6856 ρυΐοη) 8. ̓ π|π|0 

Οδοδιι ΠΙΘΠ8 ΠΘΡΟΒ ΥἱΧ 5116 η10 ργϑοίθυ πιἱβἰϑβαί μὰ 108 Υἱγὶ σ᾽ οσίδπι, 

δὶ ἴδπὶ ῬΓΟΡΙΠαυ8 σΟρπδίϊοη6 οὑπὶ οΟηἰρ β5αῖ, ὈΓΔΟβΟγἾ πὰ ΟΠ. ΠΟῚ- 

8811 Οδἰδοδ]οηΐἷβ Οδοδιπθηὶ τα ΠΑ γδ ἸΔΟΪΏΟΤΑ 4085] ἰρ88 26 Π- 

(οπαπι ἴῃ δίγαίοσίςο δχροβίυϊαγθηΐ υἱροία 4] αυδηΐο δρίΐοσα δὰ 

Π᾿υδίγαπ δ αᾳυδοᾶδῃ) Ῥγδοοορίϑ αυλπι| ὁ 4υ}0118 ΔυΟῖΟΣ 11.808 οϑί 

δσχορἷδ (εἴ. Οεαγοηὶ Π 597---600 οἱ δίγαίοα. 6. 64). ἴδη οὐπὶ 

Οδἰδοδ] ο τ σ 68 ἴῃ ΔΠΔΙ πὶ το οΥἱᾶ ΔῸ Χ 5δθο]ο σοπιραγοϑί 

οὐ ὈΓΪΠλ. πὶ 461 56 ΘΟΒΠΟΙΙἾ ΌΠ8, 486 ὨυσΔηρίυβ Εδπηι. ΒΥΖ. 

Ρ. 78 ἃ πιδίογῃδ ρεηΐθ ραίϊ βοίθγο ἀοοοί, 5818 ἢΔΌΘΠ] 5 σΟῊ 6 0͵556 

ΔΙΊ] πὶ σοης 8 Οδίδοδ] μα πὴ [Δ Π|1} πὶ δἰ δῖ σΟπἑ αποΐδηι 6856 

απ Οδοδυ 6 η}8 ΠΘΑῸΘ ΥΟΙῸ 6ἃ ΓΘ δοίιπὶ 6586 υὐ ἄυδο 1116 σαη (68 

δαπηοαυη) [Δ π|}}18 Ὑ] 6 Ὑ ΟΡ 56 ἀξουθηϊ . 

7086 ἀδηΐαια δυοίοῦ ϑίγαϊαρίοὶ, Οδοδυμπηθηιβ ΠΘΡΟΒ, 6. 138 

Ρ. ὅ9 5ἰσηϊβοδί 86 ᾿ἰπίογίυ 56 οΔΙ Δι δ αι ἃ. 1042 Α[Π]οΐα8 681 

ΜΠΟΊ 86] Υ ΟΔΙΑΡ δίθ5. ἱπιρουδίοῦ, ππᾶρὶβιγαία πη σοϑ8βὶϊ, ᾿ηοοΓίαΠὶ 
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δηΐοδ 8 ροβίοθϑ, ἰῃ Η6]]Δ6, αἀυ8πὶ| ΡΓΟΥΪΠΟἾδπὶ ἀνὰ οἷυ 8 δἀπιἰηΐ- 

βίγανογαί, ΠΟ. ἰθπιρογα παοθβδίἰυἀο οἱ ἰηἰογοαϑϑὶξ σὰ πὶ ΘΡίΒΟΟρΟ 
1, ΑΥἾ886 Ιοδηπη6 (ς. 142 ἢ. 60). 1106118 δὰ Π]Ἶ πὶ ΞΟΓΙ ΡίΏ8Β δὲ ροβέ 

Γαπιοίαπι δῦ ἱπιροσίο ἰηἰογίδοίαααο Βοιηδηῦπι Ὠίοροηοιι (1071 8.), 

4αυϊ ο. 184 Ρ. 72, 25 ἀἰεϊξυΓ μαχαρίτης, οὲ Υἷνο οἰϊδηιίαπι Μ|ὶ- 

ομ8616 ΥἹΙ θυοὰ (1071---78), φυΐ ς. 185 Ρ. 78, 26 εὑσεβέστατος 

ΔΡΡΟΙ]δίαγ {ἰ]0 ἱπρογδη 08 {ΓΙ αὶ 8010. 

γοηίδιηυ8 ππης δ λόγον νουϑετητικόν, ρᾶγγαπι {ΠΠ.πὶ αυΐάθπι 

δὰ ποι ἀϊσηΐββιηαπι. αὐἱ, ᾿Ισοὲ Ὡθη ἰΔηΐδ οὔπὶ άα αυᾶὰ ϑδίγα- 

ἰαρίοοῃ, οἰΐδη ἴῃ86 δὰ οογίαπι δυσίογοιῃ ροίεβί γοΐοστὶ. δίᾳιθ ἢϊς 

αυοαπθ βοῦρίοῦ ἄσυπὶ ἰΔηΐ πὶ ΠΟΙΪΠ6 ΔΡΡ6]]αΐ, ΝΊου ἴΖϑπηι (ς. 244 

Ρ. 96), φαΐ ποι! ἀΐγογβυϑ ἔα586 υἱἀϑίΓ Δ συμπεϑέρῳ 1110 Οδεδα- 
ΤΠ 6 Ὡἱ Ιηδίοτἑβ. ὈΓΓΌ ΙΝ μά ΥΠῸ8 Ὠἷδ 8η τηδίογη 8 ποσὶ ἀν, ἀοβ- 

ηἰΐατη Ὡθη 68[. Ἰηδίθγηυ πηι) 81 ἔπῖ556 ΠΔΓΙΟΙΘ ΠΣ, δυσίογομι 110 6}}} 

Ὧ666886 65 Δ|10π| [1586 πΠσροΐοπι Οδοδαμπθηϊ; 51 τ γῸ Ἰἰοοσοΐ δ6- 

τηοίγίυπι (ΡΟ]ομ γ᾽ .π|} Βυ σαγιπὶ Θαῃἀ6Π| 6586 ρυΐδγα 80 ΝΙΟ- 

᾿Ι11Ζᾶπὶ τπδίογοπι ἢ), ῃἷς 1106}118 δα ουηᾶάσπι Οδοδυσηθηῦτι ποροίθαι 

Γοίογοηὰῃβ 6856. αυ] διγαίθρί οη ΒΟ ρ510. 86ἃ ααοηΐδηῃ ΑΥὶ γοσδῦυ]0 

δαάϊξυτη ποη οϑὲ αιοά δὰαϊ 5ο]θί βίου δ᾽ τηδίογηδπι 5. γΓρο δἰσηὶ- 
βΒεαΐ (εἴ. Βίγαίθρ. 6. 76 Ρ. 29, 2: ὁ δὲ πρὸς μητρὸς πάππος μου), 

Δ 16οὐ 5. Οἱ ϑπη 061 σοηϊοοίυ ΓΒ Ῥί γα Πὶ θΟΐ 18 ἀνὰμ δροοίδγὶ οχὶ- 

ϑἰπηδπᾶάυπι. ΝΙΟυ  ἔζαπα ἰριΓΓ ἀναπι ΟΠ ρΟΥ πιιβ (ς. 244 Ρ. 90) 

ἱπρογδηία Βομπηδηο 11 (989 --- 68) ἀοπιοϑί]οὰπ) [1856 ΘΧου  ΟΓΌΠΙ 

ἴῃ Η6]]Δάθ, ροϑί Βαβι} 11 ᾿ρογδηΐα οἰΐδιη ἀπσοιη ΤΔοΐ Πὶ 6586 

Ηε]]αἀΐβ, φυοὰ φαϊἄθπι πηὰπὺ8 ἴαπι 4ποᾳαθ γϑεϊπαϊξ οὐ ῥγΐαβ ᾿Πυὰ 

ἔγδηςο συ] ἀ81 ΓΙ Ποὶρὶ δά γθηιῖςὶο σοἄθγα ᾿15508 6δί, ἀΠη0 ἴδγα 980, 

αυαγίο ροβίᾳιδημι Β851}}08 ΠΉΡΟΓΆΓΘ ὁΟΟΡὶζ. γογαπι οἰἶδπὶ ἀποδίαβ 

16 ΠΟΙ ΔΓ18 δὰ ΠΟΘ οἱ Βρ660ῖ65 ογδαΐ δῃΐ οὴ δχοὶυάθθδξ 

βίγαΐθροϑ, αυθι τη Δρ᾽ϑ γαίῃ Οδοδ 6 η0}8 αὐΐαι οἱ βυςοαρβοὶξ οὉ- 

ΟΠ πΘΓυπΐ τι54116 δ σἀρίαᾶπι ἃ 58 1η11616 Βυ]σᾶΓο [,8Γ͵58π| (οἵ, ΒΡ Γᾶ 

Ῥ. 4). ᾳὺο ἔλοίο σοηςβ ΝΙου 286 ἃ β'διηυ616 ἰτδὰποία οδὶ ἰη Βα]- 

1). Νεᾳαθ ἰὰ βδδῦ6 δχίγα ῥγοῦδὈ 1219 8π68 Ὀοβίξυτη ο8ι, τοδο ποιχδη Νίου-. 

ἸΠΖαθ ποτηΐηΐβ σϑη  Ποἱΐ ρᾶγίοαι ἔδοίατη 6586 σοπησδάδιμμβ, οοίογυτῃ οὗ, (οάγοπ, 11 
462, Ζουδν. ΙΥ̓ 118. 119. 



τς τ 5 

ΞΕ ΨΥ, 

σαγίδτῃ οἵ ῬΓΪΠΟΘΡΒ ΒΘπ[18 ἴῃ οὔτοι πιὶ ἃς ἔλα τ ἰδίθπὶ ΓΟ 8 Γα- 

οαρίμβ, ὀπὶ βάση 546 ΒΟΥγΑΥ αποδὰ ἃ. 1018 δυδἱοοίδ ἃ Βᾶ- 

5110 11 Βυ]ραγία ΤΠ ββδ]οηΐσδηι σοί οραίαβ οϑέ (Ὁ βάγθῃ 1474), 

Ὁ] ἀΐοπι νἱάοίυγ ΟἿ 1898 ΒΌΡΓοΙυπι. ἢ υἷπ8 Π]Ϊ ῸΤ ΘΘ,ΒΘΙ.8 [856 

1, αγίβδουπι πὶ ΝΕζι ἱΖαπ Ῥγοίοθρδίπαγίυ πηι, 4αὰϊ Οοηϑίδης 0 

Ῥυσᾶ ἱμρογδηίο (1059----67) ᾿γιΐα5 απ] υἱ ὙΊΔΟΒΟΓΙ ΠῚ 86 ἰπ|- 

ἸηἸΒο  : ΠΔΙΊΠ06 ΤὨΪΏΟΓΘ 88Πη6 ἸΠΠΠΘΙΓΘ ὈΓΟΐΟΒρΡΑΓ ΔΙ ΓΌΟΝ ΒΘΠΊΌΓ 

αθυοιῃΐη8β ἢ88 ΓΟ5 δὰ ΝΊΟΟ ΖΔ Πὶ ΤΠ ΔΙΊΌΓΟΙΙ ρα ΓΙ οἰδία ἐπησίαπι ΓΟ- 

[ογδηυ8. απο δυΐοηι ἴῃ ἰππυ]ΐα 1110 ὨΔΙΓδηἂο Οδοδυσηθηῦδ Νὶ- 

60} }0Ζ8 ἢ} ῬΓΟΙΟΒΡΑ ΒΑΓ τ οἰἶδπὶ 8110 ΠΟΙ Π6 Υ6] ΡΟ 8 σΟΘΠΟΠΙΪη6 

ΔΡΡΟΙ αἱ ΠΡ ΐηδηῃ, ῃἰς αυοααα οχἰϑἐἐηδηάιιπὶ οϑὶ ἴδηι: 18 πὶ τηδ- 

ἸΘΥΏΔΠΙ 5 σ  ΟΑΓῚ ποαῦθ ΟὈ] γ]βοοηθ), ἰὰ ααοὰ Αηηᾶ ΟΟΙηΘηΔ 

ΑἸοχίδαϊβ 1 245 ἰοβίδίυν, ΠΡ παγαπι [Ἀπ 11186 Ῥσορα ΤΥΪοο Δ] Δπὶ 

ΤῊὨ6558186 ὉΓΌΘ ἢοΓοαΐδ ἔ1586. συηὰαπὶ ΝΊΟυ] Ζᾶπὶ Οδοδυτ ηΠ8 

Δίδηθπι βαυπι (συμπέϑερός μου, 6. 180 Ρ. 71, 19) ἀἰοϊΐ, 486 Γ68 

5215 ΥἹΔΟΓῸΓ ΘΧΡ]ΙΟΑΓΙῚ 68, 46 αὐὰ ΒΌΡΓΔ Θ᾽ η018, ῥτορ αυϊΐαία; οἱ 

ὨΙΔΙΓΌΠῚ ογαὺ Οδοδαπιθηι}8 συμπέϑερος σΟὨἰ 18 81η1[86 5686; 4118 Π}- 

αυδπὶ Π1}}}} ᾿πηροα! αᾳυοχηΐηι18 νοίογοπι σΟηΪ Οὗ Ο 6 ΠῚ ΠΟΥἾ8 00- 

Ρ0}15 οὐϊδπὶ Ῥγορίογθμι [λοίδπ 6886 ρι ΐοηηα8. 15 φαὶ ΠΠ6]]ὰπὶ Θχθοσ- 

ἰαἰοτγίυπι ΒΟΥ ῃ51{, ΝΊΘΙΠΖᾶ ΠΘρΡΟϑ, ΟΡΟΓΆΠῚ ὩΔΥΑΥΪ ἱπΡΟΓ]0 ΔΠη0- 

αι 1040 ἴῃ ς6αϊζίοηθ Ὀπ) Αγῖοα ταν] ὑπ οὑπὶ ΟἸΔΥ 851 Π10 

1110 Ῥγίμοὶρα, ροβίθα Γοσο, ΝΟΓΥΘΡΌΓυΠπι ΗδΓΔ] ὧἃ0 ὅθ ΥοΓῸ --- Ηδλγὰ- 

Γὰδ (6. 240 Ρ. 97), 400 ἀθ Υἱγὸ [2018 158]δῃάογαπι ΟΘΙΘὈΓΐο 

6406 δὺ 4118 Γϑύυπὶ ὈΥΖΔΗ  ΠΔΓυπὶ 5ΟΓΙΡ(ΟΥ 8 ΟΟΠΙ ΘΠ ΟΓαΐο 

ΞΡ] οηαἰ ἄΔπὶ δάρ αἰαπθ διιοίογ δία ργοάϊϊξ πιο οΥἶδπι. βίουΐ σοοδυ- 

ἸΏΘΏΠ158 Π6ΡΟΒ, ἰΐ6 πὶ ΝΊΟυ] Ζα 65.158 ἔα] Μ|ΊῚΟ.Δ6118  ΟΔΙδριδίδο ἃ. 

1042 τόσῆο οσυ]β|υ6 ρῥτίναιὶ (ς. 252 ρ. 100). ἀ6 Οὐοπῃδίδη!ηϊ 

ΜΙΟἝΟΠοΙΔΟἢὶ γορῦο (1042 ----54) κυμηπηᾶ Οὔπὶ ΓΟΡΓΘὨΘηΞ,οη6 ἸοαυΪ- 

[Ὁ (6. 280 ρΡ. 99, 21). ἑυμηυ]ΐα! Ὑ]ΔΟΙΟΓῸΠΙ 81] ὑη8 Οὑτὴ ῬΔΙΓΘ 

ἰηνίζυβ ἰμίογίαϊξ, ῬοΒϑ 18 5ΟΓ (ΌΧΙ 11061}} ἀ6 οἵ ο1}5 ΓΟ Ἶ18 6. ἢ- 

ἄδπὶ ρυΐαγα ἃς Οταρογίαπὶ ΝΟ. Ζδῃ, αὐἱ ᾿τῸ ρδίτ 5 Υἱγία!α ἰπης 

ἸΏΌΠΘΓΘ ΓΟ οϑρα ΒΑΓ] ΟΥ̓Δ οϑῖ, διιῖΐ ἔγαίσγοιη οἷυ8β Ῥδῃογδίϊ 1) 

(ς. 176 ν. 69, 18 οἱ 6. 184 ῥ. 78, 8). Δανγοηλγαπ) ὁχ Απρ] 8 

ΘΟΙΏΠΙΘΠΟΓΑΙΪΟ ἴῃ οσογοὶϊία ὈγΖϑηϊίηο πὶ} πέϊαπι (ἐξ Ἀγγέλης 
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6. 242 ν. 98, 8) δΔοϊΐ αἱ [1061] πὶ οἶτοᾶ ἃ. 1080 σοηΒοΥρ πὶ 6880 

ΘΘΏΒΘΔΠΠ5, ΟἿΠὶ ΑὨΡ]ΟΒΆΧΟΙ68 ροβὺ δυδδοίδι! ἀδιηαπὶ ἃ ΟἼΣ] 6] πιὸ 

ΝΟΓΠΙΔΉΠῸ ΑΠρ] δα, π6ς βἰδίϊπι ροβί οἰδάθῃι Ηαβίϊηροηδαπι, βορὰ 

ΠΟΒΏ1}}11 ΒΟΥ] 5 ΒΥΖΑΠΕΙ σΟΙΏΡΆΓΟΓΟ οοσρογίηΐ ἢ). ἰίδααθ ὮΟ6 ΟΡα8- 

ουϊυπὶ Δ᾽ 'αοΐ δηηἷθ γοοδηίυ8 ϑίγαίορίοο, ἐπρογαίοσοηι δαίθῃ, 

αυθπὶ ΝΙου ἢ Ζᾶ σομογίδίυγ, ΑἸοχίασμι ΟΟἸληθημ πὶ 6556 Υἱχάθπι ΓΟΡΠΟ 

Ροϊιίυπι (1081) ΔΥὈΙ ΓΔΙΊΌΓ. 

Θιγαίορίοο ἴῃ ὁοάΐοα ῥγαθπιῖβϑὶ ϑιξ ἱπᾶθχ οαρίζππι (πίναξ 
ἀχριβὴς τοῦ παρόντος στρατηγικοῦ), ᾳ16πὶ Βα ρΓᾶ 4ιδϑὶ ἴῃ ἰγδηβίία 
ΔἸ σίπιι8, οὕ ΡΓΟΙΟΡΊΒ (πρόλογος τοῦ στρατηγιχοῦ). δία! ὑγο]οραπι 

αυϊάθηι ποη δϑί αυοα δοσυγαί! 8 ΘΧΔΙ ΠΟΙ 8, 418 ΒΟΙΊΟΓΘΙ. ὉΓΔΘ 

856 ἰογί ΟἹ σίπθπὶ ΘΑ Ὸ6 8110 ΠΟΠΊΪΠ6 1Π5]615 6δὲ ηἰϑὶ αυοὰ ϑίγαίθ- 

σἰσοη ἴῃ 1610 σᾶΓοῦΘ ΘΔ 6 ἸΔΌ6 πὶ ἴδῃ) ἴῃ δΔη 40] ΓΟ Δ] 0 6ΧΘπι- 

ὈΪΑγὶ σοηίγΓαχῖββθ σοηγιηδί. πᾶπὶ απο Δααϊξ ἴσως χαὶ ἕτερα προϊόν- 

τος (5816) τῆς βίβλου ἰῃίογ 1 1586, σοηϊδοίῃΓα 65, 48 ἀθ γ6 ΘΟ ΠΟΓᾺ 

αἀἰβοίηυβ ὁχ ἱπάϊδα, ουἱὰ8 σἂραΐ 149 (περί τοῦ ἔχειν τιμὴν χαὶ 

ἀγάπην εἰς τὸν ἄρχοντα τῆς γώρας) ππης ἰηῃ ϑίγαϊοσίοο ἀοβι γαῖα. 
δὺ Ὧος σδρὶΐθ ἰ ἀἰβοθββθσὶβ, ΟἹ Π68 485 ᾿ηἀὍθχ σοηξίησί ἰῃβογὶρ- 

065 οἰἶδηὶ ἴῃ ἰσχία Ἰοσυηΐυγ, ΓΟΌΓΟ ΘΟΐΟΓΘ Βουὶρίδα οἱ 5 ρα} }8 

ΘΔΡΙ 8 ΡὈΓΔΟΙἾ55886, ΟΠ ΠυΠΘΙΪ ΟΔΡΙ πὶ Θχϑίθηξ ἰῃ ΤΠ ΓΡΙΠΒ. 

ΠΘ6116 ΥΘ]Ὸ 6ἃ 4186 ΓΕΌΓΙΟΔΙΟΥ ἴῃ 'ρ850 ἰοχέα οἱ ἴῃ πιᾶγρίηο δ]ὲ 

ῬΓΟΓΘῸΒ οὑπὶ 1Π6166 σοηρστιιθηΐ. βυηΐ Θη σἂρὶ δ, αὐυδθ, συ ὈΘΏΘ 

ποίδία βἰηΐ ἴῃ ἰηᾶίςθ, ἰῃ ἰοχίι [8 Ὀἱραγι δ Πα οδμ υΣ αἂὐ ποπημῃ- 
αυδη γαγῦδᾶ οχ 'ρ88 ΟΥδί]0η6 μοί ᾿η5οΥ] Ρ(10Π15 Ἰοσ πὶ ΠΟ Ρ ἰ551Ππ|ι6 

ΟὈΔ ποδηῖ. αυδιηοῦΓΟΠπι ἰοχίι 5 ὨΠΠπλοΓαίζοθπιὶ Γοσθηβαὶ ἰη 4168 Π0ἢ- 

Ω1Π1] ῬΓΔΟΟΘΌΓΓΟΓΘ ν᾽ ἀθλ8, υἱ Δα 6. 188 ᾿πηἀ] 618 ἰδ 6. 192 τοχίῃβ 

ΓΟΒΡοηἀοαί. ἃ 192 ὨΠΙΠΟΙῸ ἴῃ ΠΙΔΥΡΙΏΘ Β00110 ἰγαηδιίυβ Ηἱ δᾶ 

218, Δαῃυμηογδί 5 25ὅ Δ Ρ1 1008 αυδα ἤθη σΟμρᾶγθηΐ ἰη ἰοχία. 60η- 

1) Εσδοδπη, ΤῊ ΝΟΓη δὴ οοπασαϑὶ ΕΥ̓͂ 628, 1 σοπρίϊ υἱοπίδθιι5 ΠῚ. 8Δ6]18 
Ῥαςδε (4. 1076) οἰ ΝΊσΘρΒοτὶ (ἃ. 1079), ἱπ φαΐθυ8 Ἰορίοπθβ ρεγοαγίπδθ δπυπιθγαπέυν 
ΠΏΡΟΣΙΟ βογνυϊθηΐθβ (ϑαίμαρ Β[0]. ζΖγ. 1 δὅ εὐ 64), Δηφὶ)ὶ ποηάμππι σοϊηρδτγοηῖ; 

οσουγγυπί ἰη σοηβίϊἑυ(ίοηο Ῥαΐμἷα πὶ 1088 (Ζϑ ΟἸ. ἃ ἱη σοπί8 4], [18 αγδοθοο- 

οπι. 1Π| 378). ΑὉ Απηᾶ Οὐμμπθῦδ ὈΓΪΠΠ πὶ ΠΟΙΠΙΠΘΙΙΟΓΔΗΪΌΣ ἰπ ὨΔΓΓΔ(ΪΟ6 ΓΟΓᾺΠὶ 
δῃπὶ 1081 (ΑἸ]Ἰεχίαά. Υ᾽ δ). Οὗ. Ογάοσὶς. Υ 14]. (ἴση Ῥαίγοὶ. δῖ. {. 188) Ρ. 809, 619. 
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βίδι αυϊάθηι λόγος νουϑετητιχὸς, ΟὐΣ 5 ΠῸ0Π ΔΘ ΌΓ ΓΑΙΪΟ ἴῃ ἱπάϊ66, - 

γἱρίην ααΐπαθπα ΟΔΡῚ Πα, βορὰ σοηίδοίαγ8 4086 6Χ ᾽δο τα δογὶ 

Ῥοβϑθηΐ ΡΟΓΒΘαυΐ ΠΟΪΆΠΙΏ8. Ὁ] ἰπιὰπ πη ]ο]8 σαραΐ 190 ἴῃ ἰοχία 

ο8ὲ 224, το] πᾶ ἄσο οἀρὶΐδ δίγαίορ! οἱ (225 οἱ 226) οἱ ᾳφυδ6 δἄ- 

ὭΘΧΆ δπἪί ξορίθῃι οδρὶΐ8 αἰ γογϑὶ ἀγρυμπθη, ἰηδβὶση "8 1118 ἱπ ΤΠΔΓ- 

σὶπα πὰ] 6 1183 228---284 (ηΔη| 227 ὨΠΙΠΘΓΠΒ ΟἸ 588 68), δῸ 

ἰηδῖοα δοϑυηΐ. 18 ἰδοίῃπι οϑὲ υἱ, οατὰ δίγαίοσίοοη 284 Σοσδρὶίδ 

σοη ἴπογο γυἱἀθδίυτ, ἰη ᾿παϊοθ 190 ἰδηΐῃπι ΓΟΟΘΉΒΟΔΗΪΏΓ. 

6 γεδιι8 ἃ Οδοδυμπιθηο οἱ ΝΊΟ}}Ζϑ σΟΙΔΤΘΙΔΟΓΔ 8 δοσυγδίθ 

ΘΣΡΟδι ΥΥ̓ Δ551}1 6 ὙΒΙΚΥ ἴῃ ΘΟΙΠΙΘ ἢ ΔΙΙΟη6 ᾿ΠΒΟΓΙρΡίΔ «ΟΟΒΈΤΡΕΙ πὶ ρ83- 

ΚΑΞΒῚ ΒΞΔΗΤΙ ἤοκΑΓΟ ΟΟΠΡΒΗΔ ΧΙ ΒΈΚΑν, αυἃ ΓΙΌ ἀ6 ἢ18 Ορυ8- 

(118 0 ΓΤΟΟΘΏΒ 8ἃ 856 ΓΟΡΟΓ8 τοί} 1. 8 ΘΟΙΩΤΘη ΔΙ]ΟΠ18, 

ἱπεοσίδο Αοἱἱβ ΔΙΘηβίγ 8 Μ|ηΙβιοΣΙ [δι π||οηἷ8 ῬυὈ]ο86 (γΡ- 

ΗΔ. ΜΠΗΠΟΤΟρΡΟΤΒὰ ΗΔΡΟΛΗΔΓΟ ΠΡΟΘΒΈΙΠΘΗΙΗ) δηηὶ 1881], Ο.Πὶ 

θὁ8 4086 ΒΘΟΓΞΌΠΩ ΘΟΧΡΓΟ558 ΟΥ̓Δ ΘΧΘΙ Δ Υδ ἀπ αἰΒΡΟΓΒΔ 51ηΐ, 

4υὶ ὈθΟΤΌΓΘΙΩ ἀ6 51 ἀογδηΐ σΟΙ πη δίίοποη δα 088 1116 Αοἴδ β88πηΐ 

τοι (6 ηἀϊ. ΠΟΟ 060 8818 ὨΔΌΘΙυ5 ΟΥΔΐΠ68 (ΘΙ ΡΟΓΌΠΙ ᾿ζΟΓΌΠ) ἰη- 

αἰςαυ 856 δάβογ 18 Ἰοοἷβ 51 Π}}}} 08 8Δ|1]0ΓῸΠπὶ δυσίογ, ἱΏΡΥΪπι8 

ΘὨΓΟΠΟΡΤΑΡἬΟΓυΙΏ ὈΥΖΔΏ ΠΟΙ ἪΠῚ (Ζομᾶγδθ, Οεάγοῃϊ) οἱ ἰμβίοτίςογαπι 

(Ρ56}}}, Αἰ 4]1δΐδ6 οοἴξ.). 

6. 47. Ῥαϊζίηδοδο ἴῃ Βη68 ἐπ ροΥ]} ἱτταηραπὲ, οἶγοδ ἃ. 1048. 

Αἰα!Πδί. Ρ. 80. (εάγοῃ. [1 887 854ᾳ4ᾳ. Ζομδγ. ΙΡ̓ 174 Ὀϊπά. 

6. 49. Β451]18 ΠΠ δαπιυθίθπι Βυϊσαγαπ ἀον]ηοὶῖ, ἃ. 1014. 

εάν. Π 459. 

ς. ὅ0. Εχδοίίΐοῃοβ δου} 86 ἱπηρεσγαηΐα Οοηβίδηϊπο Μοπο- 

ἸΏΔΟΪΟ ἰδοίδα, ὈΓΟΡίου 4858 ΙοΓᾶ ἀοίεοϊϊ, οἃ. 4. 1044. ὈεάγοΝ: 

1 608. 

6. ὅ8. Β4511108 Ῥεάϊαδνεα βίγαίθρῃϑ ἰὴ Κ΄] .91118, ἃ. 1038. Ο6- 
ἄγοῃ. 11 623. 

6. θ8. ΤΠοΒβα]οηίοδιῃ ΒΟΙραγὶ οὐπίἀοηΐ ἄυςα ΑἸυκΐδηο, ἃ. 1040. 

Ῥ59611} Ηἰβίοσ. 69 ---78. Αἰ(α]αί. Ρ, 9. Οδάγοη. 11 582. ΖΟΏΔΓ. 

ΙΝ 14. 

6. θ4. ΒγΖαπίϊηὶ ἄυςα Οοπβίδηςηο Ἀδοΐογα ρυ]5ὶ ἃ Ραιαϊηδοῖς, 
ἃ. 1049. ΑἰἰΔ]14ἴ, Ρ. 82. Οδάτροη. 11 ὅ960. 



Ὡς εκ ἢ 7᾽.--- 

6. 67. Β451}1}1} ϑὅ'ης6}}} οὲ Μίςδ46115 ΑοοἹα δι ἀποῦπι ὈγΣδηίὶ- - 
ΠΟΥΌπὶ σοηΐγᾷ Ῥδίζί 8688 Τα ΒΒΟΓΌΠΙ ΟΔἰΔη (43, 8. 1053. Αἰίαιϊες. 

Ρ. 87. Οεάγοι. [1 607. 

6, 71. ΝΊΟἢΔ6] ρΥδθροβὶα8 Ὀγττθ δ} οἸδὰο δδοῖ8 ἃ ϑοσῦο 

ΤοΓθυηΐο (δίθριδηο Βοίβί] ῦο ὨοοἸοοη8)), ἃ. 1042. Οδάτοη. 11 

548. ῬγοδΟΌγί. Ὠ᾽οοϊοδί. Ποζηῦπι ΙΔ ΟΓ. {(::Ξ τ ῥωυυχο, ΟΓΡ- 

[0Ὑ685 τοσαπι ΗἨπηραγίο. [ΠῚ 498, 499. 

6. 78. Οκβίθ!]Πυπὶ ᾳφυοδάδπ, Μᾶβηδο Αστηθηΐδα οδρίῃπι ἃ (6- 
ΟΔυΠΊΘΏΟ, 8400 ΒΟΓΪΡίΟΓΙ8 δίγαίοσιοὶ, δηία ἃ. 980. οἷ. ΒΌΡΓΔ ἢ. 4. 

6. 74. ΒοίΒιΠ] 808 Ὠ06]66η518 (1ἄοπὶ φαΐ 6. 70 ὁ Τριβούνιος 
ὁ Σέρβος ΔρΡΕΙ]]αΐυ τ) Ρ6Γ ἱπβι ἰδ8 ἀυοοπι σαρὶς ΒΥΖαηεϊπογπηι Β8- 

δαὶ} ργδοίθοίαη, 68. ἃ. 1040. Γ68 π0η δ᾽ἑυπάθ ποίδ. οἰΐδπι ἐπ ὰἃ 
Βἰης ἀθμ υ 1 ἙΟβΠΟΒΟΪπΙΠΒ, Εδραβίαπι 60 ἰΘΙΏΡΟΣΟ βυ δα πὶ ζπΐ850 

ΠΡΟΣ ΒΥΖϑΗ ΠΟ. 

ς. 7ὅ. δε] δηυ5 ἀπχ σου] ]δηϊ πὶ Βυΐσδτογυμι Βοπιοίγ δά θ πὶ 

ὈΓΌΘΙ ὈΥΓΠὰπὶ οΔρΙΐ, ἔὰπὶ δη  {{1|, ὁ8. ἃ, 1040. δβοἀϊοπΐθ Βα]- 

ΒΆΓΟΓΌΠΙ ὈΓΙΏΘΘΏΒ ΘΟΙΠΙΠΙΘΠΟΓΔΙΓ οὐἰΐδπὶ 4 Οδάγοηο 11 529, βορὰ 

ἀ6 οιμοίγααθ ΟἹ ΠΟΥ͂Δ. 

6. 76. δοῦρα οδϑίθ! πὶ ἃ Βυ ] ΑΓ8 οδοϊτΓ ἄυςα Ποπιοίσίο 

ῬοΪο ΓΟ ἶο, αασ ἷς αυϊάστη ὅϑιηποὶῖ Γορὶ ΒυΙρΑγΟΓπι οὐοάϊ- 

ρηΐθπι Υἱά θαι (ροβϑῖθα δὰ ᾿προγδίογοπι Β4511ππὶ 11 ἰΓδηβὶϊξ οἱ 

Ραϊγοἰδία οὐπαίαβ οϑ), 8. 1001, βἰῃρη]α ρᾶγαπὶ ποίδ [πογαηΐ, 

Ὥδηὴ 8] ηἀ6 οἰ 1ἃ ορρίάππι ἃ. 1001] ΓΟΟυρογαίυπι 6856 ἃ Βγ- 

ΖΗ ἷ5 ᾿ΟΥΠΏ4 16 Οὐδαδϑυ ἃ Βυΐρατγὶβ ἤδαυθ οχρυρηδίιπι (0 6- 

ἄγοη, ΠῚ 452---458). πιοπηογΐα αἰσηππι ἰρϑυ βίγδίαρομιδ 400 

ΘΟΓΐΪ8 ΘΔΡ᾿ΓΓ, 5111116 ΠΠΠυ ἃ 5:1 ν86 ΒΙΓΩΔΠΊΘη518 ἱη ΜΔΟΌΘΙΙο 5)8- 

Κοϑροδγθδηᾶ. 

6. 78. ΗἩγάγυπίυπι (Οἰγδηΐο) σαρίυη 84 ΕἼΔΠΟΐ8 (ἰ. 6. ΝΟΓ- 

08} }8), ἃ. 1065 δυΐ 1008, Αἰπηό ὙϑβίοϊΓα ἀθ 1ἱ Νογπιδηΐ Υ̓ 26 
(Ρ. 219 οἀ. 1)οἴαγο, βουθῃ 1892). 160 Οϑὶ. ἰῃ Ῥεγίζὶὶ 55. 1 ἡ 

707. ΟἸγοηΐο. Νουιδηη.: Μυγαίοσὶ Υ 278 8. Δηη. 1058. 1060. 

1068. ες ἔδ:11}1Δ ΜΔΙΡροζζᾶγυπι γΥ. ΟἸχοηΐς. ΒδγθηΒ.: Μυγϑδί. 

Ὗ, ν. 161 54. 8. Δῃῃ. 1051 οἱ 1079. 

6. 80. Βυ]σαγογυπι σΔ5.6}|1ὰπ) Βοΐδπαϑ (Βοϊάνος, Βοϊανός, Βοϊών) 

. 

“᾿Ξ νὰ ππρπαπαν, τα σον ἀπασπ ὐπϑσθντασι. . μα... Ὁ. ὦ ὦ ὅὁὃῦ ΚὉὍἁΌΟΘϑ..,...... - ΠΝ ΟΝ 

“-- ἰ “Ἐ-θ' -οὖνὸό 'ππσαα αν αὐ σα πάρ ὧν τ απ προσ - "ὦ - 
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ἃ Μίοἢδ616 ἱπρογδίογα οχρυρηδίαα, Μ|ΙΟἢ 86] 6 ΓΥ͂ ῬΑΡΒΙΔρΡΌΠΘΩι 

(1034----1041) ΒΟΥΟΥΔΙ.Ώ8 ἴῃ 6ἃ Ἔχροαϊ(ἴοηο δα ϑγοαζαμ (ΘΓ 103Π)) 

8. ΟΡ ΐδπι 54} 6 ρΓΟσΓΟββιπι 6556 (Αἰ(4178{. Ρ. 10. Ῥ5611} πἰβίογ. 

71. 74. Οεάγοη, 11 ὅ88), ἀ6 Βοΐδηο 8110] ἰδοοίυ,. 
6. 81. Μογὶᾶ (ΜοΥΓ8) Βυ]σαγόγαπι σδϑίθ! πὶ σαρίαπι ἃ Β451110 

Ι1 ᾿προγαίοσα. δριιὰ 81109 η0}18 οἷυβ γοὶ πιϑῃίίο. 

6. 82. ὕτὺβ 4φπδοάδιῃ ἔγοαυθῃβ ἰΠ60118 ἃ ϑ.γιηθοηθ ΒΪΡΑΓΟ ἴῃ 

ΗδΙἸΙδάθπι ἱπουγβαηΐθ οδρίἑυΓ, οἃ. 8. 919. ϑΥΤΏΘΟΙἾ8 ᾿ΠΟΌΓΒΙΟΠΘ ΠΩ 

οἴἶδηι δὰ Ηδ]]Δἄθπι ροΓ Ππἶ856 τοϊδίαπι ἰοσὶ Γ ἴῃ νἱία 5. [0086 

ΤΙυπίοτ9 (Μίσηθ Ῥαῖσγοὶ. γγ, ΟΧῚ 449), βοὰ ἀθ ασῦο ἴῃ Ηρ] ΔΘ 

᾿Δρίδ Β18}} ἱπηοίαξί. 

Ω. 84. Ὀεοιηοίγίαβ ΓΒ ἃ δε Οο! 5 5267 (86, ἰπ Β866}} ΧΙ 

Ραγίθ Ῥοβίθγιοσθ) σᾶρίδ. ΠὩΟΥΘΓΔΠ8 ΘΔΠπ| ὈΓΌΘπι σδρίδπι) ἃ ϑᾶΓᾶ- 

665 ἃ. 896: Οδλιηθηϊδίδο ἀ6 οχοίἀϊο ΤΉ 688. Ρ. 809 .οἀ. Βοῃη. 

ς. 856. Ναγ͵δίίο ἀ6 Βοδογίο Ουϊδοαγάο οὐ Ῥοῖγο ΒΖ ῃδῃο, ᾿" 

δᾶ 8. 10δ4 ἴεγα ρΡογ 6η38. αυ8 ἀ6 ΓΕ οἷ. ΒΟΥΪΡΙΟΓΟΒ 1η δΔηηοίΔ 006 

Ἰδυάαίοβ. 

ςα. 169 οἱ 170. 1,ἃΓ138 ἃ ϑϑη616 ΒΌΪΠΆΓΟΓΌΠΙ ΓΕρΡῈ ΟὈΒ6888, 

ἃ. 980---᾽,.86. (δάγοῃ. 1 486. 

ος, 171---186. Ὑ]ΙΔΟΒοΓαπ, ΤῊ Θ55Δ] ΟΟγα πη ΓΟῸ 6110 ΠΔΡΓΔΙΌΓ, 

ἴῃ ΡοΒίογΟΥΘ 546 0}}} ΧΙ ραγία ἰδοίδ (5.614 οὐ ηἰΐα δηηὶ 106θ). 

Ηδδς δηϊᾳι πα Μαρηδα Υ]Δο 86 (Μεγάλη Βλαχία), ἀ6 ᾳιᾶ 

ῬοΟΒίοΥΙΟΓΟΒ ΓΟΓὰΠπῚ ὈΥΖΔΕ ΓΙ ΠΑΙΓΙπὶ ΒΟΥ ρίοΓο5 ἸοαυυηΐὙ, ΠπϑμοΤὶᾷ 

14 σοηςηού 46 ποῦ θυ8 ὙΊΔΟΒΟΓΌΠ ΔΟΓῚ ΟΥ̓ ΟὈβογναίδ τη] 846 

δὰ γαϊϊοηθ5 ρογίϊηθης 486 68 σαπὶ Δη1{1π|15 σοη 0.8 ᾿πἰογσοά6- 

Ὀδηΐξ. ἰοΥΙἰ δία ΠΑΓΓΔΙΪΟ (6. 187) βοπογα] ἀθβογὶ ρΐοηθ φβϑη 8, 
081) ΒΟΓΙΡΙΟΓ ἃ γϑίθγιδιι8 Βοββὶ8 Πδοίβα 6 οΥἱσίμοπι ἄσοογα Ρ6Γ- 

ἷθοῖ, (δοδυπμοπὶ ἀ6 Ὑ]ΔΟΒοΥα πὶ ΟΥἹΡ] 05 οἵ ὈΓΙΟΓΙθῸ5 86 1 08 ΟΡ Πἰο 

οἰβδὶ ποῃ οᾶῖαΐ φυδάδηι οὈβου 1216, γ8]ὰ6 ηοίΔῸ}}}8 6ϑὲ δίᾳπα ἰδπ 

αἰγ] 846 βΒοοίδθ ΘΟ πὶ 4] ἀ6 ΠῸΠΙΘΠΓΌΠΙ σΟΉΘΓΟ ΔΟ 8ΔηΡῸΪΠ6 

᾿υἀϊοδηΐ βία ἷδ οχοϊ ἑαυ, δί ὙΘΓῸ ΟὟΣΣ ΠΟΥΟ ἢος (65. Οηΐ0 Δ]1 418 

ΟΧ ρᾶγία Τοιῃδβο οὶ σγαίῖο, απἱ δὰ Π65508 ΓΆΔ 1η60188 αυ0- 

ἀδιηπηοάο Βοιηδπ08 ἰδοίοβ οτἱρίποῃ Βα ΘΠΟΓΏ τοίρ, ἔ, Βρ]6η- 

ἀἰὰθ σοπίγιηοίησ, ἰδηοη ὈΓΟΡΙΟΥΓ 4005 ΘΟΠΙΠΕΙΙΟΓΑΐΟΒ δἰΐδπι οἱ, 



-ς, 713... 

φαΐ ἃ Ξορίθηί γος Ὀδηδὶΐ ΡΟρΡΌΪΔοποπι ΒΟ ΔΠ ΔΙ ΔΌΣ ΔΓΘ ΠΟδ 

ἀ6511586 Ἑσϑηβϑηΐ, ὙἱἀθπεΓ δἰ Ὁϊ ἴῃ δοηίθη δ 8δπ8 ρογδἰδίθγο Ῥ0886 ᾿). 
ς. 220. 68 θοῦγοηδα [ορᾶγοϊδο Π).8]πιδίϊοϊ παγγδηίογ, φυϊθῦδ 

4.8}}5 Τπογῖ βαθοῦ]ο ΧΙ ὑγδίαπι Π 4] δ ϊοδγαπι σΟπ ΕἾ 0 ἀοοΟΙΏΌΓ. 

ΟΟπβίδη ΠΟ0Ρ0]1] [6Γ Ῥγοίδοίβ δδὲ δηηΐβ 1028---1041, ΝοΟΠΙΘῊ 

ΒΟῦΓΟὨδ6 (δἰνα Ὀδθτοἢδ6) ἰῃ ΟΥοβ ἱγὶ ΠῚ Ογοδίΐδθ στο ρῖβ φποίδῃι 

ἀοοσυχπηθηίο οσουττϊῖ, σαΐυ8 ἀοσυτηθηςὶ: δυοίογ (88 ἰη ἀυδῖππι γοσδίδ 

εβὲ (Ὀοξυμηοηίδ ἰιἰϑίοτίςα Ογοδίίδα δηίίαυδο, δὰ. Ἀδέκυ, η. ὅ2). 
ς. 221. ΑΡροΙζαγδοὶ ([0π- ΖΑ ΓΔ 6 }}} ΒΥ] ΔΓΟἢ 8 Ατγδῦυμ Ο0Π- 

δίδὨ Ἰ 0ΡῸ]} ἱπ ραίγίδπι ΤΟΥ ΤΥ ΡῈΓ Απἰοο ίδπι, ἃ. 1033. οἵ. 

σοάγρη, Π 495. 496. 502 (Πινζαράχ). 

Ιη 106 110 ᾳαυὶ 6ε8( ἃ οἵ Ποἱ᾽β τορὶἷ8 ργδοίοσοα ποΐδ Ὁ 1} 18 Ὅχοπιρ]8, 

αυΐναβ ἱΩρογϑίογοπι νϑίδσὶ 6 ῬΟγΟρτἑἢἾ58 ΠΟιηϊηἰ 08 Ὠἰ πη ]πὶ Π0- 

ΠΟΥΪ8 ἰΥἱθυδί ΒυρΓγα αἰχΙ πι08. 

6. 244. Ουἷβ [ογὶΐ Ῥοίγυ8 ΓΟρ 8 ΕὙΔΙΘΟΓΌΙΙ βίνο ΟἸΟΣΙΏΔΠΟΓΌΙΙ 

Χ ἔγϑίγα γ6] ΒΟΓΌΓΟ Π6ΡΟ8 (ἀδελφόπαις) ᾿ποοΓ(8 σοηϊδοίοΓί8 ἰπάϊ- 

οδίυν, 488 ΓΟΡΘίΘΓΘ ΠΟΪυΠΙΠΒ. 

(. 245. ΑΓΙΠΘΠΪΟΓΕΠΙ ΤῸΧ ΘΘΏΔΟΠΥΓΙ πὶ ΒΔ8}}1}0 ΠῚ Γορηυπὶ {Γ8- 

1) 7. Το 8808 εἷς, Ζὰς υπὰθ ἀδγ Ἠδοσαυθ- ΗΔ] θΐη86], 6, 1882 (Ατἐ ἄδε 
Φαιγαδηρβε 1881 ἀδν διίσαηρβθογίο6 ΘΓ Ρ}}].- δἰδῖ, Ο14586 ἀδσ καί. Αἰκδαδδθσνὶθ δον 
ὙΥ 98 ηβομδίϊοῃ, το]. ΧΟΙΧ. ὑ. 437) Ρ. 68 τη4. 

ΡΙξ, 208. 1,.δᾷ., Ζυγ τγυχηδηΐ86}- ὑπροἐοΒθη δίγοϊγαρο, Γἰἱρεΐδε, 1880 ὑρ. 
81. 838. 

ΧόποΟΡΟΪ (ργοΐδββους ἃ ἰβίοῖγε γσουτηδίδα ἃ 1 Ὀπ᾽νεγϑὶ(6 ἀ6 7486γ), 06 ἑπΐκτοο 
᾿ϊβίοτίᾳυ, [68 Γουπηδὶῃβ Δ ἸΏΟΥΟ ἄρα. Ῥαγίβ, Ποσοῦχ, 1885 ρδᾳ. δέ---ὅδ. 

Τοοτΐα Ἰυϊ Ἀδ5]οσ. ϑιυα δϑῦργα βίδγυϊηζοὶ Ἐοιηλπῖοῦ ἴῃ Ὠδοὶδ Τγδίδηϊ ἀ6 

Α. Ὁ. Χεο;ΟΡΟΪ. ΦΔεΐ, 1884, ρδᾳ. 08. Οδηξῦσδη, δυΐα5 Ἰἰτὶ οαὶξ 
Οποΐυϊ, θᾶτα ἀκα βεδιηὰ ογἰἰοὔ ἄσβργθ «Τοοτὶα αἵ ἢ, Ἀοοϑ]οῦ» ἀθ Α. Ὦ. Χο- 

ὯΟ0ΡΟΪ ΟοπίοσὈϊσὶ ᾿ἰΐογασγθ, Βασαγοεῖ, 1 Φυηΐο 1885 ἃς 8 Απυὶ ΧΙΧ ρμδρ. 27)1---378. 

διγδί 5' ΞΒ0 υβιγδῖ, σ οποδϊοχία ρορόγοϊοσ θδ]οδηΐςθ. [πἰγοάσσογο 18 ἰοπυ] [Π 

ἀἷα Ἐϊγιποϊοσίουπι δ ζηαπι Ἐοπιδηΐα ἂς Β, Ῥ, Ηδϑβϑὰοἴ, Βαουγαδοῖ, 1892, ῥδᾷ. 
ΧΧΧΙΙ---ΧΧΧΊ]Π (ἰοχία5 στδοοῦδ οὐπὶ ΟΣ 086 ποί!] Ἠβα.6 αυΐϊθυϑάδλπι). 

δίπι οι Μαδηρίυοσα, Ὀΐ6 Ὑ]ἹΔΟΒΘΩ ἀε8 Κεϊκδυπιθποβ: Ἐοπιδηΐθοῆθ Άοναα, 
ἍΥΊοα, ΜᾶγΡΖ 1889, 11 Ηεῖι, Υ͂ σΔγᾳ., μδζ. 178---18ὅ, 

Οποΐῃ], Ζυγ Οοβοβίομίο ἀοσ Ἐοιιδῦοη ἰὰ ΜΑΡΙΙΔγοβεὶ: Εοιηδοΐδοι ΒΘΥσΘ, 
Τί η, ΕΟΌΣγυΔΣ 1890, 11 Ηοΐξ, Ραζ. 97. 

Οοπιηθηϊδίϊοπημ τυτηοηϑ ᾿σιια 5ογρίδγαπι ηοἰὐξῖαπιὶ ΡΟΪγοπτγοηΐο Α, ἢ, ϑγεῖκα 
ἀοῦοσσβ. ᾿ 
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ἀϊξ, ἃ. 1016. Οεάγθη. 11 464. οἵ, ϑ'Διιι6 118. ΑὨΐθηβίβ ϑυπιπιαγὶΐ 

ἰορογυπὶ (ΜΠ Ίση6 Ῥαίσοὶ. στ. ΧΙΧ) ν. 7238. Βγοββοί, Ηϊἰ βίο γ ἀ68 

Ασαζγουπὶ ᾿. 240---249. 

ς, 2460. Ηἰδίοτία Ηλγδ] ὰἱ ϑογοσὶ (ΗΠδαγάγδαθ) δα ἃ. 1040 ρεγ- 

[1η6η8, ἀσουβ 1106}1}. ουἱϊὰ8 φυϊᾷοπὶ ΒΟΥ ΡΟΣ νἱγυπι (ΟΥ 1581 Π101Π|, ἃ. 

1060 ἰῃ ρυρῃᾶ δὰ ἰδ ογἀ ὈΤ σα οσοίβηπ),, δίδει ροβὲ ὑΓΔΘΟΪ ΥΩ 

αυοάάδπι δὺ 1110, ἀυπὶ ἱπηρογαίογὶ ΒυΖϑηίηο βογυϊί, οἀϊξαπι (ΔΟῚΠἢ8 

ἶρθ6 νἱάϊ; δρυὰ σοίθγοβ δυσίοσγοβϑ ὈΥΖΔΗΓΠΟῸ8 6 ΠΟΙΊΘΠ αἰ θηὶ 

οἷ ἱπυθηϊαγ. ἢΔ6 ὩΔΥΓΑιΪ0η6 ΔΒ δ] .8 υἱ 15]ΔηἀοΥπὶ ἀ6 ΗΔΥΔ] 40 

[ΔΌυΪ πὶ (οἷ. δογίρί. ᾿ϑαπὰ, Υ) δὰ εἰβίογίδα ἤδοϑι νου δίοιαια 

ΤΟΥΟΘΔΓΟ, ἰΐα γοίογοηῃ 11||8πὶ 46 ὙΔΓΔΏΡΌΓΟΠι ΒΟ ΟΒΒΙ ΠΟΥ πὶ ραίγἷδ 

αὈΔΟΒΠΟΠΟΙΏ ΒΟΪΙΥΘΓΟ ΡΟΒΒΌΙυ8, αὐυδηδοαυϊάθηη ἃῸὺ 06 διιςίογα 

υἴαθθ Νογγερία Βαραγγία ΔρρΕΙ]ΑίαΓ, 86 ὈΪδη6 σοηδγτηδίαπι Υἱ]- 

ἀοιη αυοα ἰῃ σοΙημηδηΐαίϊοη6 ἀ6 ὙΑΓΔηρο- ΕΟΒΒΟΓαπ σΟΠ Δί 

(ΒΑρηΓΟ- ΡΥΘΟΚΔΗ͂ ΡΥ ΠΗ, Υἱὰ. γρη. Μπη. Ηδρ. ΠΡοςΒ. 1875, 

[26 η8. ΕΘΌΓ. ᾿. 484) ὙΥ̓Δ551Π1 6 ΒΙΥ βυβρίοαί8 ογαΐ τάγμα 111πἀ 

τῶν μεγαϑύμων ἃ Οδάτομο [1 582 ἴῃ πατγγαίΐομθ ὧἀθ ΤΠ ββαϊοηΐοα 
ΟὈδιἀΐοπα ᾿ἰθαγαῖα οοιπτημοιηογαί πὶ ΘΟ ΟΓίΘΙΩα [1586 Ὑ ΔΥΔΏΡΌΓΤΏΙΩ ᾽). 

ΒΟΓΙΏΟΠΘ αἰογαιθ ΒΟΥ ΡίΟΥ ἢδυὰ ἀυδ᾽6 60 γο]υΐϊξ αὐ ᾳὰυὸ ἴῃ 
ΕΓ 15 Ποιΐηθ85 ΒΥΖδη πὶ υἱἱ 5016 ὈΔηΐ, δ6ἃ ΟΘΟΔΙΙΠ ΘΠ Π6 ἱρ501) 

αυϊάοπι ζυσίοναΐ αυᾶπὶ 8]16η08 6556 ἃ 11{6718 οὐ ΡΟ] ἰογο οἱαρσδη δ 

(ς. 191 Ρ. 7ὅ, 80 54ᾳᾳ. ἐγὼ γὰρ ἄμοιρός εἰμι λόγου" οὗ γὰρ παι- 
δείας ἑλληνικῆς ἐν σχολῇ γέγονα, ἵνα στροφὴν λόγων πορίσωμαι καὶ 
εὐγλωττίαν διδαχϑῶ. χαὶ οἶδα ὅτι ἐπιμέμψονταί μού τινες δρασσό- 

1) Ηος εϑρυΐ ροεὶ Ὑ δε53. 1} το κίααι,, ουΐη8 σοι Θπἰλ πο πὶ ΒΌΡΓΑ οἰξανίτηυ8 

(Ρ. 10), οὐτὰ 411} πβοιιΐηθ8 ἀσοίΐ δειίχογαηὶ ἐθπὶ ἐΐ: 
Ι,ΨΤόροτ, ὕπ τδηυδβοχὶξ Ὀγζαπίΐη ἀθ λίοβοου: Ηδγὰ6 ΟΥΙΓ, 1882, ἃ. 18 Μαγίΐβ, 

Ρ. 214 βᾳ4. 

Ὀο6Ἶδτο, 1.65 Νοσιηδηᾶβ δα 1ἰΔ]16, ῬΑΓΙΒ 1888, Αρροπᾶ. 1: Ηλγα] ἃ Ηαδγάγδαδθ 
6 δ’ ς116 οἱ δῃ Βυ]ρασγία, ᾿. δδ8 84. 

ΤΒοΏΒ6η, γε τἰκοῖβ στυπάϊδρρηίΐϊηρ σοποῦι ϑδπάϊπδυθγηδ, δου οἿτ 
1882, Ρ. 100 δᾳ. ' 

Βίογηι, Νογεῖς εἶδέ, (ἰδ ἶς 1882, 2, Ρ. 4, 208. 
Ῥδ0] Β. ἀ6 6 4111, ΤΙ7σ Υἱκίῃα δ, ᾿οπάου 1889, 1ἱ 60]. 
Β.}1δὲ ἰῃ “2}49Ἀγο 8 ΤΑΒΓΟΒΡΟΓΙΟΝΙα ἀοὸσΣ Οοδο δ ομ δν 188. Υ (1882). ΠῚ 

(δον πο 6) 88. 



ἐς δ ἐξ 

μένοι τὴν ἀμαϑίαν μου χτλ.), 4ᾳυ860 οδηάἀ8-. ἀμαϑία οογίδ ταϊηπ8 
οσγοῦ ἰυσαπαϊίαίο 4υδαὶ ἰηΔη}8 1118 ΔΙΟΓΠπι ΡΟΠΙρΡδ δὸ ᾿οΥ 48 ρ66- 

ΥΙ ΠΟ ᾿αἰΐαπάο οἰοίδ. πλυ] 8 ἰσῚ ΓΓ ἴῃ 18 ΒΟΥ ρ ΟΣ ὈΠ8 ἱππροΥ 86, 

τυ] 18 γυϊρατὶ ἀδι1 ΠοΙλΐπαπὶ ΧΙ βδϑουϊ οοπἀοηπδηάδα βυηΐ, η5ἱ 

0508 ΒΟΓΙΡΙΟΓΟΒ ΘΟΥΤΊΞΘΓΟ οἱ Γ68 δὰ σοιμηπιυἱδίϊ0}68 ἰηρυδθ ΡοΓ- 

πθηΐθ8 ἰθπιοῦα ΟὈΘΟΌΓΔΑΓΘ Υ6]18, ΠΘα 6 ὙΟΓΘΙΙΌΓ Π6 ἔπἰατγαπι 518 υἢὉἢ 

0118 ἴθ ᾿δς Χα ἰπ810 ῥαγοίογοβ ζαΐθ86 νυἱἀδδπιυγ, 1 }110 ἰΔηθῃ 

ΒθΟἿ08 ᾿γΓΔΘίοΓ ΘΥΓΟΓΘΒ 40] Δροσγίβ βου 18 ἀθθηΐαΓ οἰΐδπι 8118 γἹ 8 

μδυὰ ρδῖιο8 (0]]6ηἀ8 6886 Οχἑ εἰ ΠΥ] 8 οὑπὶ ρΟΓΒρ υ18.138 ἐδ 088, 

4ι8πι| ΓΟΓΕΠΊ ΡΟΓγοβι σϑίογοϑ Ὀγδϑίοστο βοϊοπὶ ΡΒ] ορογυπι ἱπιρ6- 

(118 ἀ6110118, ἑὰπλ αυἷᾶ ΒΟΥ 6 ΡΥ ἰοίππὶ οοὐΐοθιι ΟἾγΟ ΓΒ ΒΒ: ΠΟΥ πὶ 

ΒΟΙΏΪΠσ πὶ βογὶρίδ σοηἑηθηΐθια Ομμηΐ ΥὙἹ ΠΟΤΕ ΠῚ ΘΌΠΟΓΟ, ΡΓΔΘΒΟΓ Ἷ ΠῚ 

ῬΟΟοΔ (18 ΟΥΒΟΡΓΆΡ 1618, ᾿μοΓο Ὁ1]6 1 ἴῃ τηοάππι σταββδίιὶ βυηΐ, υἱ 

Ρϑιιοὶ γοῦβὰ8 58.159 οιηθηδίθ 50 Ἰοσδηΐγ. 408 ἀ6 Γα πὲ Ϊ66- 

[ΟΓ68 0581 ἰυαΐοᾶγο ροββϑηΐ, δχϑπιρίαπι ρμοιοίγρίουπι [011] 206 ΓΤ. 

ἢαὶς νοϊυμϊηΐ δα ἀοηἀπι) ΟΌΓΑΥ 8. 40 ΘΧΟΙΡΪΟ οὑπὶ Ρῥδϑ. 

72,28 ----78.,9 σοῃραΓαίΐο οἰΐδιι 11 υἃ ΔρρΑγοῦΌϊύ πιὰ ϊί8 πος ἰῃ 56- 

ὭΘΓΘ 208 ἰϑοϊί6 πιαΐδ ν1856. 646 ΘΩΪΠπΠ| ΟΡΟΓΔΘ ρῥΓοίξαμι οσδί 6. 

5011 6 18 ἰἰδοίϑιηὶ Υἱ 115, 4086 Υἱχ {110 4110 ἰῃ σοάϊδο γοαῦθῃ- 

[ἴοτα βυηΐ, ἀ6 αἱ οἱ ε, ὦ 6ἷ ο, ν οἷ β οοηδιδῖ8, ἀ6 Βρ᾿ ΓΙ ὈΓΑΥΘ 

ΡοϑΐοΟ γῈῚ οπλΐβ80, ἀθ Δ μιν ρ σ ΠΟᾺ βοιη ηδί18 8106 ὈΥΔΥ͂Θ βοιηΐ- 

Πδίϊ5, ἀ6 6η0]15] δοοϑηΐῃ8 ἡρρίοοία αὐίαᾳιθ 510η6]}}} δ ϊπὶ ΓΟΐοΎΤο. 

566 π| δοῦθηίαβ ὨΠΠΠ]08Π| Τα ΔΥΠ8 51 τηοηΐΐο Ἰοοίογο, 868 

αἴταπι δουΐϊο γοὶ στανὶ δὴ ΟοἰΓΟυΗ͂ΘΧΟ υἱ] ἀερεδηὶ Ῥϑγῦπι ουτγδηΐ 

ἢυϊ5 σοὐϊοἰβ ΒΟΓΙΌΔ6. 

Εγαμπὲ ἰογίαϑβϑα αυὶ ΠῸ08 ΠΟΠΏῸ]18 ἴῃ ΤΟ Ό8 ἢΪπ}15 δηχίο οοἀΐ- 

ΘΟ ΠΟΒΕΓΙΠὶ ΒΟ 08 6586 ΑΥΒΙ ΓΘ ΌΓ, γοὶαΐ ἰὴ 60 αυοά ᾿. 6,17 534. 

οὐ! ἀϊπιυβ εἰ μὲν λάβοι .---- εἰ δὲ οὗ λάβῃ οἱ Ρ. 48,16 εἰ δὲ μὴ 
“ποῦτο εἴποι, ἀλλ᾽ εἴπη ἕτερον, δυΐ Ρ. 86,10 εἰ δὲ ἰδιάζεις εἰς τὸν 
οἶχόν σου χαὶ οὐδὲν πράττης, δαΐ ρ. 72,8 ποιοῦμεν ὃ ἂν προστά- 

ἕξεις, γ γαπὶ ἰδία τηοάογιπι ἱποοηβίδηίςδ ἃς ραγίαΓ δ ἰο0 1δ[11|8 Ῥδίοξ 

αυδπὶ υἱὐ σοΟΥΓΟΟ 0118 ΠΟΘΓΓΒ Οχϑυϊησαὶ ροβϑὶΐ οἱ ἀθθοδί; (818 

ὨΘαῸ6 ἔδοὶα αυθηηαυδη ἱπιροάϊδης οἱ. ἰδηΐυπὶ δροϑὲ αἱ ἰπ ᾿ΙΌΤΣΟ 

ΠΟ ῬΌΘΓΟΓΙΠΙ 181: ἀοϑ( ηδίο ςοττὶροηδ υἱάδδηΐῦ αὐ ΠΟ ΡΓΟΡΘ 



Ἢ , δ 

“π΄ ᾷκόυνο ὅρις, νὸς Ἃ 

--ἰ [1ὄ -- 

Ῥοθηΐϊίοδί πυρὰ ἰοΠρΡΟΓΆΓΘ ὩΟὈΪ8 ΟῚ Ροΐαϊ μι αυΐη ροϑὲ μὴ ῥγοὸ- 

ΙΙναπι 8] 1] ποξ68 σσηϊαηοίνυπι τηοάτπι Γαδ  ΠΘΓΘΤΩ18 1(8618Π|] 

γἱ το οὐδουγαίαπι. Γοοίὰ5 Ἰποοηδίδης.86 ΔΟουδδῦὶ ρΟβϑ πη Π8 αυοα ΠΟῚ 

οἴμηἷᾶ ΠυΔΟΟῸ 406 8]1400 πιοΐο δὰ βου οηθῖ τυ] βΆΓοπι Γοίοστὶ 

Ῥοβϑυπί ἴῃ ἰοχία ΤΟΙ 08. ΟΧ α0ὦὁ ΘΌΠΟΓΘ Οοδὲ αὐοὰ Ρ. 8,12 

(ὄρεξον αὑτῷ χεῖρα) εἰ 67,19 (ἐρεῖ αὐτῷ ὁ βασιλεύς) ἀδίϊνιπι δοου- 
βϑδί1γο βυ 5 {π᾿πλὺ8 (οἷ. οἰἶδπι 67,4. 78,1. 10. 15). οοάσπι ρογίϊ- 

ποηξ Ρ. 8,8 εἱ 44,8 δράμματος, 29,9 φάραξι, ὅ7,7 ἐχχλησιά μου, 
58,30 Σεμπτεβρίῳ, 84,21 ἀλώπηγξ, 57,29 ἀνομίες ((0]]. 15,11 

οἱ 58,1), 10. 81 Ἡλιοῦ, 72,10 σὺν αὐτὸν, 10. 18 σὺν ἐχείνου, 

74,19 ἀγάπα (εἶ. Ἠαἰζ᾽ ἀαἸκἰ5, Εἰ π]ο τα πρ ἴῃ ἀϊα ποαρτίθο . ατδπιπι. 

Ρ. 94 5ᾳ4ᾳ.), 104,8 αὔγωστοι, 8118. φυογυπι 4υϊά θη) 51π}1}}18 απο άδηι 

ΔΒΡΟΙΉΔἰΪ ὨΟΠ. 8 Π10}8, Οἶβὶ ΠΣ] ΔΡΏΔΙΩ ΘΟΓΊΠΙ ΡΔ͵ΙίΘΙη ἃ 50Γ10]15 ἰηγοοίδ 

6556 ΟΧΙΒΕΪΠΠΔΠ115. 56 ἃ ΠΟΟ ἴῃ βΘΠΘΓΟ 15 ἀδιυ 1 ἱπσοηϑίδης, 86 ΟΥΠΏΘῊ 

οἴιρίοῖ φαΐ ΡΓΟΓΒᾺΒ 81}}} τηυἰδηάυτ 6586 ἀυχογίὶξ. 

Οοίογυμ γογϊίδίθη 11118 ΡῬΓΟΥΘΙΌΪ ἀἰθπὶ α16 ἀΟΟΘΟΙΙ 208 400- 

46 ΘΧΡΟΓΙΟΒ 6556 υἱ ΟΧ οἷ5 α186 181 αἰΧῚΠ.115 1η 6] σα, 18 

Οἰἶδπιὶ Π]ΔΡῚ8Β ΟΧ 618 4186 ΒΕ ΟΓ ΔρΡΑΓΘΌΪ. δία! ὈΓΪΠ]0 ἴο60 

685 ΔΓ σΟΥΓΘΟΙΟη65 αὐ] }115 σοα οὶδ ἰοοὐῖο ῬΟΤ ΘΟΥΓΟΓΟΠῚ αι 6 1- 

ΘΙ] 6 5ῖνα δὺ οἷβ 40] 8 ἰοχία πη ΘΧΒΟΓΙ ὈΘηΔῸΠῚ ΤΠ ἀΔΥΟΓΔΙΉ08 

556 ἃ ΠΟῸΪ5 105158 5:06 ἀβθῃ1 06 ἃ ἰγροίῃ 6118 ἱπηπιυΐδία γεβίϊἐιἐζμγ,, 

4186 σΘΠΘΙἃ ΘΓΓΟΓΈΠῚ (51 ΘΊΊΘΓΕ ἃ6 ΒΟΡΆΓΑΓΘ ἰηυ 116 65. Ἰαροηάυτη 

ἰσίίαγ: Ρ. 1,4 με βασιλεῖς 3.19 ἡρέμα 6,6 ἀνάπλεος 
7,28 αὑτόν] ͵ ἰδ. 2ὅ ἐστὶ 8,10 αὐτὸςσοῦ ἰδ. 12 λέγω 
9,2 σύνεσίν σου 10,21 ὑποῦλα (εἶ. Ογαιιογὶ Απροᾶ. ῬαᾳΓΊ8. ΙΥ̓͂ 

Ρ. 198,4) 11,27 (1ἢ πιλΓΡ.) περὶ, τοῦ ἔγὴν 12,18 ἢ (800 14{}8 

αηο8) ΙΙ[4,20 ἀλλ᾽ ἵν᾽ ἄλλως (εοά. ἀλλινάλλω) 16,12 
φοβήηϑητι δὲ μᾶλλον 18,2 (ἴῃ τηᾶγρ.) ἢ. 157 20,11 αὐὰδ 
τοῖς δηΐε ὁρῶσί σε 22,6 534. χάνσστρων (ἴῃ τῃ8Γ8.) 24,24 

εἰ δὲ ἰ0. 80 δά ἀθ τὰ δηΐα «“έγιστα 25,30 ἀλλὰ (εοἄ. ἀλλ΄ α) 
20,2 ἔτυχεν 29,20 ἀο]6 τὸ Δηία σημεῖον ἰὉ. 28 παρέλαβε 

([ἴὰ οοἄ. “ΟΥΤ., παρέβαλε ῥΓ. πι.) ἰδ. 51 (1ῃ πιᾶγρ.) τοῦ μὴ ἐχὴν 
80,8 ροϑβὲ τὸ δὲ ἰΏΒ616 χαὶ 31,28 ροβϑί ἀμφότερα ἴπβογα τὰ 
10. 24 616 τὸ δηΐθ πάγος 82,4 κατέλαβε 86 (ἰπ η6 



κει 

ΔΓΒΌΠΙΘΩ ΘΔ (18 πϑ) ταξίδειν 87,11 (ἢ τηᾶΓᾳ.) περὶ - 42,6 

μετὰ τοῦ λαῦ 465,19 ρμοβέ ἀντιλαμβάνεται ἴῃδογα αὑτοῦ 
48,12 ϑέλουσιτι 49,29 εἰσὶ 52,3 (ἰ τρᾶγρ. δα.) ἢ, 187 

᾿ 10,28 ἡμέρας ὅ8,8 (ἢ πιᾶγβ.) στρατηῶτησ 66,26 Κο- 
ρίϑιον (φαδηηᾳθδπι 72,2 ὅ 54. βογ ρέππι ο8ὲ Κορίνϑιο) 76,1 84. 
(ἴῃ τλᾶγ6.} ἐάυτού του 8ὅ,2 ἃ. 983 (ἴῃ τι ΔΓ8.) ἱΏΒΟΓΘ ὄντα. 

δηΐο βασιλέα 10. 6 βασιλὲς 99,32 τέσσερας 100,26 χαὶ 

(Χο ααἱ) 103,12 στόλος ἰδ. 28 δὲ 104,12 8ᾳ. ἡρέμουν. 

Οὐγγεοία ἰῃ ὙΘΥΪΒ βου ρίογαπι ᾿ιδ6Ὸ γΟ]πη68: ἢ. 4,19 τῦφον 
ὅ,12 μὴ εἴπης ὡς" οὗ τολμᾷ ἰν. 2 ποιήσει 11,28 λέγης 

ὅτι ἀπ ἴδ. (πὰ [πο ἀγραπιθηίί οΔρ. λ) παντίχ(ε) [2,20 
84. φυγὴ ((0]]. ᾿. 41,17; τοϑρί οὐ Γ δὰ ρβ81π|.141,5 14,8 τὸν μὲν 

25,0 τοπάρχῃ οἱ 27,27 τοπάρχης 8ὅ,21 πάσῃ 87,18 
τὸ" ὁ χρεωστῶν νεῦρα χτλ. (νεῦρα ΘΟΠΠΓΙΏΔΙΠΓ ρΓΟΥΘΓΌΪΟ Αδϑορίο, ἀ8 
αυο0 αἰχὶξ Υ. Τογηδίοας Αςί. τηρηϑ, ΜΠ 6 τ [ηβ0ϊἰτοηΐβ Ῥυ]. 

ἃ. 1898 πι. Νδὶ ὑ. 39) 40,24 συνεργοὺς, ἀλλὰ 43,12 

ἀλλ᾽ (τὸ ᾿Αλλῆ ἐπεὶ 44,26 ἐστὶν 50,18 πο ροβῖ χαὶ τὸ 
ἐγγυηϑὲν παρέξεις, 568 δΔηΐα 860 γογθᾶ ἰπίοΓΡυα ρΘηἀΠ πὶ 5θ,24 

ἄν; 59,22 ἀνωμαλίαι 61,16 ποη δῃΐδ εἰ λέγει τι, 8οἃ ρμοδὲ 

ἴθ γοσῦα ῥίθηθ αἰϊβιρυθηᾶπὶ 72,7 ὅὄρχον (ὄρχον οοὰ.) 
70,2 ἀποβάλῃς (ἀπόβάλει οοὰ,) 95,23 σπαϑαροχανδιδάτου 

101,20 54. φησὶν, ἐν 108,22 εἰ περιώρισέ σε τις ἷν. ᾿ 

28 δὲ σεαυτῷ (οοἀ. δέ σε αὐτῶ). 
Νοῖδδβ αυδ8 δἀἀΔΠιῈ8 δἰ γα α186 ΟΟΥ̓ΤΙ ΒΔΙΩΉ.8 ἴῃ 618 ἤδοῸ ὨΔὈΘΙ.8: 

δὲ ν᾿. 8,4: ἴῃ βούλγαροι οἱ Ἰαίοὐ [ογίΑ856 Βουλγάριοι. οἷ, 18,10 

Ὁ. 20 ἀράϊτηυβ οοὐ!ς 8 ΒΟΥ ρί ΓΔ (η18ἱ απο οο, εἰς Ὠδθαῖ ᾿ΓῸ 
εἰς), δ οτί. [ἴ8 σοτγραηᾶδ: οὐ δεῖ γὰρ μνησικαχεῖν ἕως ϑανάτου 

ἰ0. 80 χαταγνώσῃ τιςῦ δ,ὅ προσπαϑῇς]προτάξης 6,9 

πρὸσπαϑήσασ οοά. νυ. 20 ἀμβαχοῦμ. οοά. Ἴ͵,28 αὐτὸν πα 
ροξύνουσιν αὑτῶν οοά. 8,7 Ῥβᾶϊῃ. 7,10. ΑγΡοῦδὶ. 2,28 δ]. 

9,8 χονσαρίους]χωσάριοι ΝΊοΘΡΙ. ῬΠοοΔ8 (Ο}). ατγδυχ, Τοχίοβ 
δτθα8, Ραγὶ8 1886, ν᾿. 147), χοσιάριοι (]ο5886 Β4511}16. (Ὀ υσδηρθ, 

Α]Ο55ΆΓ. 8. Υ. χουρσάριος). ἴν. 1ὅ κατ᾽ ὀχτὼ 10. 24 ἀπολύειῦ 
11,12 ὀχυροὺς]εὐρυχώρουςῦ)΄ ᾿ 12,20 54. δὰ ρ881π|. 141, Γε8- 

3 
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Ρἱοἱ βαργα ἀἰχίπιθββιἠ ἰδ. 80 54ᾳ. χωρὶς γὰρ Θεοῦ ἀδύνατόν ἐστι χαὶ 
στρουϑίον ϑηρεῦσαι εἴ. Εν. Μαίί(ἢ, 10,29 οἱ ργογοΓ απ ἄνευ Θεοῦ 
ϑέλοντος οὐδὲ στρουϑὸς εἰς παγίδα (Ὁ Κόσμος, 1868, Ρ. 8362. εἴ. υἱῖ. 
ΑἰΒδηδϑὶὶ Αἰδοὶ ἢ. 44,12 84ᾳ. θὰ. Ῥομδ]ον 8) 18,20 ἄλλοϑεν 
ἄλλων ἐπερχομένωνν 14,8 πιταχοσίας ΔΙ ΥῸ τ ΒΌΡΓΆ ΡοΒὶίο, 

εἰ. 4,1 1ὅ,22 ἀφνίδιον [οτίΔ588 Π0η 50}11οἱἰδηδατῃ σας ἰδ. 
206 584. χαὶ ἐξάπαντος οὕτως ποίησον, χαὶ οὐχ ἀστοχῆσεις᾽ ἀμερι- 
μνῆσας γὰρ χτλῇ 10,5 τοὺς]τᾶσ οοὰ, . ᾿ἰν. 16 μηχανιχὰ] 
μαγγανιχὰῖ εἴ. 28,16. 80,38. 32,17 οἱ ΤΒΘΟΡΉ. 1 Ρ. 879,19 εἀ. 

ἀθ ΤΌΟΥ: χριὸν, μαγγανικά τε χαὶ πᾶσαν ἐλέπολιν. 18,2 πάντὸς 
(πάνζ) τὸ ὀχείρωμα ςοά. ἵν. 10 ϑέμαῦἢ 20,1ὅ Μὴ παρόρα 
τὰς ἀδικίας γαγδὰβ χόλαζε χρίνων, ἀλλὰ μὴ ϑυμούμενος ἴῃ Δ] 16 Γ8 
οὐϊίίομα ΝΟΣ Ἰορσίγ ἢ. 827. Δοιποπδοίὶ Δ βου] Γ οἰΐδηὶ ἴῃ 

Ἰιοα σοάΐςα [0]. 114 Γ. ἰπίου υδι188 δβοηξθη 88 οἱ ΔΡορῃ:πορτηδία 
8]]δΐπ8 ἴδ. 27 σικελλίας οοά. 21,7 8ᾳ. οὐχὰν ἀνδρείωσ 
ἐστὶν ἀλλ ἑι ςοἡ. ἰδ. 10 ὅπλα γὰρ φρονίμου δικαιοσύνη) ἰδ. 
11 χαὶ ἴοτί. ποὺ δ(άδοπάυπι ογαΐ, β6ἃ Ῥγὸ ἐχ βυβεϊ ποι πὶ 

22,22 ἐλαυνόμεναϊ 28,19 οἴπποι 10. 28 π6βοῖπιι8 8Δη 
ἐπιβολὴ εἰ 1Ὁ.΄27 54. ἐπιβολὴν 5[8 Ταροποπά πὶ 24,24 ἐνὸν 

ἢυ]ς ΒΟΥ ΡΟΣ ΥἹΣ δοησοἀδηάυπ; ργδθϑίδί ἐχὼν 2θ,4 ἀλλὴ οοἁ. 
27,28 ἐν τόπῳ χρυπτῷ ὃ εἴ. 28,28; Δη ἐν [τῷ] χρυπτῷ εἶ, 88,26 
ἷν. 81 ἅμα οὖν τὸ χαϑεσϑῆναι οοἀ., ἰΐαπι 29,18 ἅμα τὸ χα- 

τελϑεῖν 28,4 84. ἔτερων ςοἅ., εὐοίδιω ἔτερων ᾿ ἰδ. 18 ὁ γὰρ 

στρατηγὸς οὐ. 2 9,10 ὁλοϊτὰ οοἀ. 90,16 λογικωτάτους 
εἴ, Ὁ. 21 81,20 ὑψουμένου οοά. 38,82 μὴ ἰστησι οοᾶ.; 
Ἰοᾳ. νυἱὰ, μὴ στήση, ηἷ51] ἰοτίβ ργδοϑίδί μὴ ἔστη σοι, «ῃθ 60]]0668 

εἰνΐ» (βἰουξ ἴδοὶέ Ποιμοί ΓΔ 8 1116 ἀγηδϑβί68). 85,4 Ῥουνπέρδος 
ΔρΡΡΟ Ια ὁ. 178 0. 19 54. ὑπὲρ ἐξουσίαν ] ὑπεξουσίαν 

10. 28 οὖν ἄν σταλὴς οοά, 80,11 οἶχός σου]οΐχοσου οοά. 
ἷυ. 12 ἐστίν σοι]ὲστὶν .. οοἄ, ὕΥ. θ. 87,20 58ᾳ. πῶς 

οὐχ αἰσχύνη; Ὦ τί οὕτως ἀναισχυντεῖς χτλ.; 38,12 [ψαλ- 

μῳδίας}} 89,16 Ἀράβισος οοΐοα8 ῃ]υΓ68 δβοσυΐῃβ οὐϊάϊῥ 
Βυγοκμαγάϊ ἩΪΘΓΟΟΙ 8 ϑγποοὰ, 703,9 ν᾿. 8ὅ 10. 2ὅ χούσπους] 

Ἰοοῖβ ἃ Ὀυοδηρίο 8]1αἰϊ8 δὰθ ς.οὶ]. Αὐίβίοριῃ. Ῥαο. 479:.... 



ποὺς δεδεμένους τῷ ξύλῳ τῆς ποδοχάχης, τοῦ νῦν χαλουμένου χού- 

σπου 41.18 ἀληϑεβεῖν οοἁ. 42,16 ἐξχουσεῦσαι 44 6 

ἡραχλέως .“οἄ. ἷθ. 9 5344ᾳ. τὸ μυστῆριόν σου μὴ λέγε τινέ᾽ 
χτλ.] οὗ, Μομδηασὶ αυοὰ ἔδγίοΣ ἰγδριηθηΐυπι (ΚοΟΚ ὁπ. Αἰ. 

Ετδρτα. 1Π ἢ. 200) ἱπ Οοιιραγδίίομο Μοη. οἱ ῬἘἢ]}15ὲ. 89 ὑ. 2ὅ 
διυάδη).. μυστηριόν σου μὴ χατείπῃης τῷ φίλῳ, οαἱ νεγδαὶ ἴῃ Αη- 
1051] ΜΙ|6] 1858 ([ 2ὅ ὑ. 858 Μίψηοδ -Ξ- ρεβηδῆ Ῥγοόκδη Πι618, δὰ, 

Υ. ϑεπιοποῖ, Ρουορ. 1898, Ρ. 72,11 564.) δα ἀϊξαγ: καὶ οὐ φοβηϑήση 
(εογτίσυῃί χοὺ μὴ φοβηϑῆς) αὑτὸν ἐχϑρὸν γενόμενον ἷν. 29 τὸ 
χαλὸν γὰρ οὗ χαλὸν χτλ.] οὗ, ΕΓ. ΟΥ. 819 84. τὸ χαλὸν οὗ χαλὸν 
(τοχέων πυριγενεῖ τεμεῖν παλάμα χρόα) οἱ Απίοῃ. Με]. ΠΠ| 46 τὸ καλόν 
οὗ χαλὸν (ὅταν μὴ χαλῶς γίνηταὐν. 40,19 αὔϑεισ οοᾶ.; γἱάἀ οί Γ 
ΟΟΥΓΙ ΒΘ ηἀππὶ 6886 εὐθὺς, φυοὰ ἰπ αὖϑις. ΔΌΪ  οἰΐδηι ἢ. 238,2 (αὔϑεισ 

οοἀ.) εἱ 88,18 49,06 ἐδαπάνησαϑ ἰδ. 7 ἐντρέπομαιὄἕὀ ὀ ἰδ. 
. 9 ἄο]6 «τὰ μέγισταϑ» 60]]. Ρ. 84,18 ἴδ. 11 (τοιαύτη) μηχανῇ 

ἰ0. 16 ἐξουσιάζοντα]ἑξοδιάζοντα 50,2 δαιμόνων] φιλοινῶν 

10. 12 54. μὴ πίστευε μῆτε μὴν τὸ σύνολον πρόσεχε δὅ],1 ἀο16 
ποΐδη, ἰΐοη 59,2 58,16 ἀρίστου (ἀρίστω οοἀ.) 5ὅ,8 86. 

ἐπὶληπόντων δὲ αὐτῶν τῶν ἀναγχαίων οοᾶ.; ῥγὸ αὐτῶν ἔοτγί. αὐτῷ 
(ῃοη αὑτὸν) 5ογΙ δοηάππι ογδί 90}}. 24,10 84ᾳ. 51,18. 661. ἰδ. 

5 ὑποῦλος εἴ. ς. 27 50,19 οἵ. 1.00. ΤΟχ. 6. 1 ἰδ. 28 
τῆσ ἰἰογαίαπι οἰ 0 ΠΟΥῪΪ ὙΟΓΒῸ8 ἰ0. 29 ρῥγδοβιϊ δὶ βου 60 

ἐθελοχωφεῖς, ἀο]οῖο ἐϑέλεις. 57,18 ἀπονοίας ῬΓῸ ἀπηνείας ρΡο- 

δ᾽ ἑυπι ἢἰἷς οἱ ὅ8,7 δογῖ ὕὉδ6 ἀθρθονὶ νἹἀοίυγ; οἷ. 7,16. 21,18. 60,28. 

62,27;. τοοίθ 86 Ὠδδοΐ ἀπονοίας 42,7, εἶ. 8,1 ὅ8,16 τοῦ 

εἰρηνιχοῦ] οἷ. 44,80 84. 59,11 πραττει οοσα. 0. 22 τῶν 

βίων οοά. 60,4. ἐπαοιδός ρΓ., ΘοΙΤ. ἐπαϊδός ἴ0. 11 αρχαίον 

οἴ, 61,1 54. οἵ. Γ(εωργίου) Κ(ρομμύδη) Διατριβὴ ἐπὶ τῆς χα- 

ταστάσεως τῆς ἐνεστώσης χοινῆς ἡμῶν γλώσσης, Μόσχα 1808, 

Ῥ. ὅ παροιμία: ἀνθρώπου παραχάλεσις ὁμοιάζει σὰν ἀγγαρεία 
0. 2 ἐγῶ γὰρ ςοά. 10. 28 αὐὑτὸν]ἀυτδυ ὉΓ., ΟΟΥΤ. ἀυτὸν 
62,7 οἴἶΐαπι δοχεῖς σὺ βογ δαπάυπι νἱἀοτὶ Ροίαβί ἱἷ0. 22 

ἐξειπνῆσι σε 0Γ., ΘΟτΥ. ἐξυπνῆσι σε 64,27 εἴ. ο. 182 (πΠοη 184) 
τς Ὁ. 82 ϑέλουν (να) ἀποστατήσου  6θ,26 χύριςοά. ἰὺ. 82 

ἱ 
. 
: 
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διόχον οἰἶδπι οΧ δίσχον ΟΥἾΓΙ νΡοίαϊξ, οἱ Ρ. 67,1 διῶχων 6Χ δίσχῳ; 
εἴ. 1,γἀ, ἀ6 οβἰ. Ρ. 26,8. (161. 168 54ᾳ.) 6. ὙΥ̓́ΔΟΊΒΠΩΙ. 67,19 
οὗχ ἣ σὴ] οὐχῆ σὺ εοἃ.; 8δῃ οὐχὶ σὴ Ἰοροῃάυμι 7, 12 τὸν 

μοῦλτον Ἰερίταν οἰΐδπι 71,8, βεὰ αἰτολδίᾳπο τὸ τοδί ἐποηᾶππι υἱἀ θέα Γ 
6011. 66,22. 70,8. 78,24. 74,26. πδπὶ ὁμούλτοσ 70,22 δρογίθ 
ΘΟΓΓΟΡίΏ πὶ 71,19 (μοι 18 54.) συνφορᾶν 72,8 αὑτῶν οοά. 

(αἰγοδίᾳ6), ᾿ἰΐοπι νυ. 9 78,21 ἀ6]6 ποίδι 74,4 ἐπεϊ]ξστιῦ 

10. 8 84. φρικωδέστατους οὐ. ἰδ. 80 ἢ] πιο χαὶ 76,8 
4616 ἰῃ ποίδ γο6. «ργδοβϑῃ(:ϑν 70,1 μου]μοιῦ ἴν. 27 μετ᾽ 
ὀλίγον (δὲ) 82,ὅ ἀρτιγεννεῖς οοά, ἷθ. 11 απδ8 εἷς οΧ 
Ῥίοπα Οδββίο δδγσυπίυγ, οδάθπὶ πδυγδηΐ Ὑδιοσΐυ8 Μαχίπηβ 1, 
8,19 δυοίογο υδὺ8 Τ. ἱνίο οἱ ΓΙ ΌΥΙ ΙΠΟὨΒΙΣΟΓΌΠΙ ΒΟΓΙΡΙΟΣ 8,9 

(Ξξ Βαυρίϊϊ Ορυβο. ΠΡ. 248) 10. 1ὅ συγκητω οοᾶ. 98,1 

εἴ. ῬΒουΔοΡΒΟΟΣΙ. 188: μοίρας πᾶσι νέμειν᾽ ἰσότης δ᾽ ἐν πᾶσιν ἄριστον 

10. 18 μῇ δῆ λοιπῆσεις οοἄ.; ἔογί. βογῖ. μηδὲ λυπήσῃς 98,7 
84. 4616 γογθδ ὉΠ018 ἱποῖηβϑα [Ὁ. 8 πριμυχύρϊον οοά. ἷ. 27 
χύρης οο. 96,8 ἐχσκουβητων οοᾶ. (εἶ, 46 ΒοοΥῦ ΤὨΘΟρΡΙ. ΠΡ. 
782) 0. 25 Σεναχηρείμ. βῖγο Σενναχερίμ. ΤΏΘΟΡΙ. δ08,ὅ. οἴ. 
οἰΐδπὶ 4] Κοηδοσῖ Οραβο. ΠΡ. 187 10. 29 χαὶ τότε] χαὶ 

τοῦτον δΔῃ χαίτοιῦ 97,1 Εἴπω οοά. 0. 7 Παφλάγονι χαὶ ἐν 

ϑέα γενέσϑαιῦ 0. 19 Μόσυνα Ἠϊΐοτοοϊ. ϑγποοᾶ. 6θὅ,8 ᾿. 19 
Βυγο κι, ἷν. 28 ἀ61]6 ποίδηι 98,18 διχάιόσυνῃσ οοά. 

10. 2] χρατουσου οὦ. 99,29 πάντες]πάντεοοα. 100,2ὅ 
56ᾳ. 46 ΑἰΒΟηΟΟΤΟ οδάθπὶ ὩδΊγαὶ 5080]. α΄. Ηδιηδγίοὶἑ [ἴῃ οοά. 

Μοβᾳ. (Ρ. 214 οἀ. Μυγα!ί.) 101,26 γαϑρίοἱλ βου ΡΟ δὰ 

ΒΟΡὮΈΓΟΙΙ Υ᾽ίδια Μαγδο Αορυρίϊδα (Ραΐγο]. αν. Μίρπηα 87, 8 60]. 

8700): ταῦτα δὲ λογιζομένου τοῦ γέροντος ἐφίσταταί τις αὑτῷ καὶ 
φησὶ πρὸς αὑτόν" ὦ Ζωσιμᾶ, χαλῶς μὲν χαὶ ὡς ἣν δυνατὸν ἀνθρώπῳ 
ἡγώνισαι, χαλῶς δὲ χαὶ τὸν ἀσχητιχὸν δρόμον διήνυσας" πλὴν οὐδεὶς 

τῶν ἐν ἀνθρώποις ἐστὶν ἔχων τὸ τέλειον χτλ. 102,8 χόπαι οὐχ 

ἁπλοοῦσι οοὰ. ἴ0. 14 χύχλάδων οοά. ἷν. 28 οὐσφαλερόσοι 
ἐστὶν ὦ, 103,22 616 68 4086 ἀποῖβ ἱπο]υ88 δὶ 104,12 
πότε οο0ἅ. 



ΠΡΟΛΟΓῸΣ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΙΓΊΚΟΥ. 

Φρόνημος τίς τῶν εὐγενῶν καὶ εἰς τῆν στρατίαν του πρότος" ὅστης 
ἐστρατίγησεν εἷς χώρας καὶ εἰς φωσάτα᾽ καὶ ἐποίησεν καὶ ἴδεν, καὶ ἤχου-. 

40. σεν ἔχ τοῦς ἰδίους προγόνους χαὶ μάλλον ἐταξίδευσε [ με(τὰ) βασιλεῖς 
δ μεγάλους" καὶ εἶδεν χαὶ τᾶς νίχας τον εἶδεν χαὶ δυστοιχίας: χαὶ τὸ πῶς 

χαὶ διἀτὶ ἐσυνέβηκαν τὰ δύο" χαὶ χρίμα τὸ ἐλογίσατο νὰ μηδέν τὰ εἶχεν. 
συγγράψαι καὶ ἐπόιησεν χαὶ τὰ ἀνφότερα, καὶ ἔγραψεν καὶ ἔλτον ταύτην" 
χαὶ ὁπου χρατεί τὸ ἀνεληπῶς, ποτὲ του οὗ μὴ ἀστοχής. 

ἡ αρχὴ τῆς βίβλου ἅμα τοῦ προλόγου ἱξρρύει χαὶ διξφϑη" ἕΐσος χαὶ 

[0 ἕτερα προϊδντος τῆς βίβλου, . 

Ἄριστος ..... ἕτερος δὲ ἀδίκως ὑπήχϑη δια .... χαὶ πονηροῦ 
ἀνδρὸς" ἀδίκως χὰ ..... καινοτομίᾳ οὐ τῇ τυχούσῃ καϑυποβάλλε- 
ται χαὶ εἴπερ εἰς τὰς ἀκοὰς ἔλϑῃ τὰς σὰς, μὴ παρασιωπῆσης, ἀλλὰ 
πρόστηϑι τούτου χαὶ χεῖρα ὄρεξον βοηϑὸν χαὶ ἀνάστειλον ταχύτατα 

ι6 τὸ χαχὸν, πρῶτον μὲν δυσωπῶν τὸν δικάζοντα, εἶτα τὸν ἕλχοντα. καὶ 
πολλάχις τούτους ἀντιβολῶν εἰ ἀνιάτως ἴδῃς νοσοῦντας χαὶ ἀχαμπεῖς 
πρὸς τὴν αἴτησιν, εἰ δύνασαι, χραύγασον, ἔλεγξον ἐπὶ πάντων. οἶδα 
ὅτι τινὲς τῶν ἀπείρων χαὶ ἀμαϑῶν χαταγνώσονταί σου χαὶ χαταμω- 
χῆσονται ἀπρεπῶς χαὶ περιττολόγον ἀποχαλέσονται, τί σοι μέλει τῆς 

20 εἰς αὐτὸν ἀδικίας, φάσχοντες, σοῦ μηδὲν ἀδίχημα ὑφισταμένου παρ᾽ 

ῬχγοΪοσαχῃ ΘΠ θη ΔΓ ΒαρΘΙβθάϊπηυ8, [6 πὶ ἰηΒοΥ ΡΠ Π68 δαρὶϊαηλ γοΐθοίδ8 
1128 ἃ ποΐβ ἰπ πιδυβίηθ 11. ᾿ 

11 οἱ 12 ραποίίθ βραίίδ νδοῦδ οοάϊαΐβ βἰρηϊβοδπίασ, [183 εἴπερ] ὑπὲρ 
19 περιττολόγον] περι τῶν λόγων 

! 1 

, 



ἜΝ Ἂ ΚΕΚΛΥΜΕΈΝΟΥ ο΄ 

πμδν: ἀλλὰ μὴ ἀποστῆς τῆς ἀγαϑῆς ταύτης χαὶ εὐοϊβεαι πράξεως 

χαὶ τὸν ἀδίκως ἑλκόμενον ἐάσῃς ὑπ᾽ αὑτῶν ταλανίζεσϑαι διὰ τοὺς 
τούτων ὀνειδισμοὺς χαὶ τὰ σχώμματα. ἐπίσταμαι γὰρ ἀκριβῶς ὡς χαὶ 
οὗτοί σε αἰδεσϑῆσονται, ὁλοψύχως ὁ ὁρῶντές σε τοῦ διχαίου ἀντεχόμενον 
καὶ τὴν ἀδικίαν ἐχχόπτοντα. εἰ δὲ ἀπειλοῦσι, μὴ δειλιάσῃς, ἀλλὰ 
ϑάρσει ὃ ὅτι ὁ Θεὸς βοηϑεῖ σοι χαὶ τὴν ὀλόψυχόν σου σπουδὴν ἐχπλη- 
ρώσει, τάχιον ταύτην ἀποδεχόμενος, μόνον ἀνωτέρα τύφου χαὶ χενο- 
δοξίας ὑπαρχέτω σοι ἣ σπουδὴ χαὶ αἰσχροχερδείας ἐχτός. χαὶ μὴ 
λογίσῃ σεαυτὸν ὡς οὐχ ἀναγχαῖον ταράττεσϑαι χαὶ διώχειν ἑαυτὸν 
χαὶ παρεμβάλλειν ταῖς ἀλλοτρίαις ὀχλήσεσι, πεποιηχότος σε τοῦ 1 
Θεοῦ ἱκανὸν εἰς τὸ λέγειν χαὶ ἄλλῳ ὑπερασπίζεσϑαι᾽ μὴτε μὴν ἐξου- 
ϑενήσῃς τὸ τῆς ἄνωϑεν δεξιᾶς χάρισμα χαὶ ἀνωφελὲς δείξης χαὶ 
ἀνενέργητον. ὁ πλούσιος γὰρ, οὗ τὴν πολιτείαν ὁ εὐαγγελιστὴς καὶ 
τὸν πλοῦτον ἀνακηρύττει τρανότατα, οὐδὲν τὸν Λάζαρον ἔβλαψεν, 
ἀλλὰ ἀντιλαβέσϑαι τούτου δυνάμενος τοῦτο οὐχ ἔπραξε. καὶ τῷ 1 
Πιλάτῳ δὲ οὐδὲν ἄλλο τῆς χαταδίκης γέγονε πρόξενον ἢ τὸ δύνασϑαι 
ἀϑῳῶσαι τὸν Κύριον χαὶ μὴ τοῦτο πεποιηκέναι. ὡς χαὶ αὐτὸς ἐμαρ- 

τύρησε πρὸς μὲν τὸν Χριστὸν εἰπὼν ὅτι ἐξουσίαν ἔχω ἀπολῦσαί σε, 
πρὸς δὲ τοὺς Ἰουδαίους τὸ" οὐδεμίαν αἰτίαν εὑρίσκω ἐν τῷ ἀνθρώπῳ 
τούτῳ. διὸ καὶ παρὰ τοῦ Δεσπότου ἀχῆχοε τὸ᾽ οὐδεμίαν ἐξουσίαν 2 
εἶχες χατ᾽ ἐμοῦ, εἰ μὴ ἦν σοι δεδομένον ἄνωθεν πλὴν ὁ παραδι- ε 
δούς με σοι μείζονα ἁμαρτίαν ἔχει. χαὶ τὸν μὲν Ἰούδαν ἐποίησεν 
ἐξάρχοντα τοῦ χαχοῦ, τὸν δὲ Πιλάτον δεύτερον. διὰ τί ὁ Πιλάτος 

β 
Ἧ ἔχησ ἑξου- 
σίαν χρίνην᾽ 
τὸν ἀδιχοῦμε- 
νον βοΐνϑει. 

βαρέως χατεδιχάσϑη; διότι δυνάμενος ἀπολῦσαι τὸν Κύριον τοῦτο 
οὐχ ἐποίησεν, εἰ τάχα χαὶ οἰκονομία Ἦν τὸ γινόμενον. πρόσεχε οὖν 9, 
καὶ σὺ μὴ τὰ αὑτὰ πάϑης, ἀλλ᾽, εἰ δύνασαι, βοήϑησον. εἰ δὲ πλῆ- 
ϑός ἐστιν τὸ χατηγοροῦν, σὺ δὲ ἔχεις ἐξουσίαν τοῦ χρίνειν, ἀχριβο- 
λόγησον᾽ χαὶ εἰ μὲν εὑρῇσεις δίχαια λέγον τὸ πλῆϑος, δὸς ἀπόφασιν 
μετὰ φιλανϑρωπίας, εἰ δὲ ἐξ ἐπιβουλῆς τὸ πλῆϑος ἐχινηϑη χατὰ 
τοῦ ἀνϑρώπου εἴτε χαὶ ἀπὸ φϑόνου, σοφῶς ὑπελϑὼν ἔξελε τὸν χατὴης- ϑί 

γορηϑέντα χαὶ ἔσῃ στόμα Θεοῦ χαὶ ἀνθρώπου αὐτοῦ. χαὶ φοβηϑητι 
τὸν Θεὸν μᾶλλον ἢ τοὺς ἀνθρώπους: αἰδεσϑῆσονται γάρ σε μᾶλλον 

2 ἰάσῃῃ ὁ ἐχ πᾶσης 0 βοηϑεῖ σοι] βοὐϑείση. 8 Ἰ66. βοηϑήσει σοιῦ 

9 διῶχον ἑαυτν [4111 ἄλλων 18 [κς. 10, 19. 45 οὐ πράξαι 

18 10. 19,10. 19 ἰά. 18, 88. 20 [ὰ. 19, 11. 



᾿ς ΣΤΙΡΑΤΗΓΙΚΟΝ. «-Φ ῸὃΘὃΡ6ξΚ 8. 

οἱ ἀϑυροστομοῦντες. πλὴν ἡ παρρησία σου μὴ ἔστω ἀπονενοημένη, 
ἀλλὰ μετὰ ταπεινώσεως χαὶ ἀγάπης Θεοῦ. χαὶ εἰς πάντα ἀντιλαβοῦ 
τοῦ ἐνδεοῦς" ὁ γὰρ πλούσιος ϑεός ἐστιν τοῦ πτωχοῦ διὰ τὸ εὐεργετεῖν 
αὑτόν. ὅϑεν χαὶ οἱ Βούλγαροι τὸν πλούσιον βογάτον λέγουσιν, ὅπερ 
δηλοῖ ϑεοειδῇ. εἰ δὲ τῶν μέσων εἶ χαὶ οὐ δύνασαι παρρησιασϑῆναι 
οὐδὲ μεταδοῦναι ὧν χρήζει, ὃ δύνασαι ποίησον᾽ δὸς τὸ χατὰ δύναμιν, 
βοήϑησον ἐν τοῖς πειρασμοῖς, παραμύϑησαι. εἰ δὲ τῶν χάτω παντε- 
λῶς εἶ, ὅπερ ἀπεύχομαι, σπλαγχνίσϑητι, συνάλγησον, δάκχρυσον, 
ἈΠΟ Υ ΕΘΒΑΝ χαὶ ὁ Θεὸς ταῦτα ὡς μεγάλα δέξεται χαὶ τὸν μισϑὸν 
ἀντιδώσει σοι. μὴ ἀφόρα δὲ εἰς ἀντιδόσεις ἀνθρωπίνας, ἀλλ ᾿ εἰς τὸν 
Θεόν. χαὶ εἰ ἔλύπησέ σε τις, χαὶ εὑρὼν αὑτὸν εἰς κίνδυνον ἀδίκως 
πάσχοντα ὄρεξον αὑτῷ «χεῖρα᾽ οὐ γὰρ οἶδας τί τέξεται ἡ ἐπιοῦσα. 
τότε γὰρ μᾶλλον Θεῷ καὶ ἀνϑρώποις ἀρέσεις. 

Εἰ δὲ δουλεύεις βασιλεῖ, πρόσεχε χαὶ τὴν διαβολὴν σου ἀχριβῶς 
χαὶ τὴν πτῶσίν σου πρὸ ὀφϑαλμῶν σου χαϑεχάστην ἔχξ. οὐχ οἶδας 
γὰο τί ὀπίσω σου τεχταίνουσιν. χαὶ εἰ μὲν πρῶτος ἄνϑρωπος εἶ τοῦ 
βασιλέως, ταπείνου σεαυτὸν χαὶ μὴ παρρησιάζῃ᾽ ἡ γὰρ δόξα χαὶ ἡ 
παρρησία ἐπιφϑόνους ποιεῖ. εἰ δὲ χαὶ χαιρὸς ἀπαιτῇ παρρησιασϑῆναι, 
ἠρέμα τοῦτο ποίησον καὶ μετὰ πρᾳότητος. μὴ φϑονήσῃς μηδὲ μνη- 
σιχαχῆσης τινὶ᾽ ὁ δι γὰρ μνησικάχων, εἰς ϑάνατον. 

Ἀλλ᾽ ἐάν τις λαλῇ χατὰ σοῦ, χατιδίαν αὑτὸν προσχαλεσάμενος 

εἰπὲ αὐτῷ μετὰ ἤϑους χρηστοῦ: ἀδελφὲ, τί σε ἐλύπησα χαὶ χαταλα- 
λεῖς μου; ἐὰν ἡδικηϑης τι παρ᾽ ἐμοῦ, εἰπὲ καὶ διορϑοῦμαι τοῦτο. χαὶ 
εἰ μὲν ἠδίκησας αὑτὸν, ποίησον διόρϑωσιν εἰ δ᾽ οὐδὲν ἠδίκησας 
αὑτὸν, ἐντραπήσεται τὴν σὴν ταπεινοφροσύνην χαὶ παύσεται. εἰ δὲ 
ϑέλεις μετ ̓ ἐξουσίας ἀπειλήσασϑαι αὑτῷ, σεαυτὸν βλάψεις. ἀναισχυν- 
τῆσει γὰρ μᾶλλον τότε χαὶ ἐνδρεῦσέ σοι χαὶ ὡς οὗ προσδοχεῖς 
βλάψει σε. 

Εἰ δὲ ϑέλῃς μεσιτεῦσαι ὑπὲρ φίλου σου, σοφῶς χαὶ μετ᾽ ἐπιστῇ 
μῆς τοῦτο ποίησον, φανερῶς δὲ σπανίως, δα μῇ σου χαταγνώσεται᾽ 
χαὶ ὑπολάβῃ διὰ δῶρά σε τοῦτο ποιεῖν, χαὶ βλάψεις χαὶ σεαυτὸν χαὶ 
τὸν μεσιτευόμενον. μὴ πλανηϑῆς διὰ ρος ἢ δύ᾽ ἀγάπην ποιῆσαι 

1 παρρησίαλσσονσ ἀ οἱ βούλγαροι οἱ τῶν ΞΕ δ τὸ μέσον 
10 ἀντιδώσοι σὴ 12 αὐτῷ] αὑτὸν ἵν. οὐ γὰρ --- ἡ ἐπιοῦσα] ῬΓΟΥ͂. 
8,38. 90 ἀοάϊπιυβ οοἀϊοὶβ βογὶρίαγαπι, ἱπ 480 εἰσπαπι Ἰδοῦηδο πο 68ξ, 
βνησικάχων [8018 δοπίοἰαΒ 6556 μνησιχαχῶν. 80 χατὰἀγνῶσειται 

. 1: 

Υ 
περι ποῦ προ- 

σέχ(ειν) συν- 
τροφηχῆν διὰ- 

βολὴν. 

ὃ 
περι τὸ ὅτι εᾶν 
τις χατὰ λέγε- 
ταί σε ἀπὸ 

ὥντι σοὺ. 

ε 
“περι ὑπὲρ φί- 
λου σου μεσι-᾿ 

᾿ 
τεῖα, 

ἀφνῖατς ---.-- .ὦ΄ὦὦὦὕὕψ.. 

ι͵ 

-σαπσπεαι..  «ππρισππαπδοιμαπαιαποα ιν  ΘΟΝΝΝΝΘΝΝΝΝΝα. - ,σσαπω. 5 Αδαδ σαναδθθιαθόσα ΘΝ Νδαυπόνο....΄.. εἐδπηῆι.... ,..,ΔὅτνϑΧὍὕὦὲὅ..,..ϑὍϑσὔνγ' να 



4 ᾿ς ΚΕΚΑΥΜΕΝΟΥ. ᾿ 

σιγίλλιον βασιλικὸν ἢ πιττάκιον κατὰ ἀπόφασιν χαὶ μὴ ἐνδεχόμενον, 
χαὶ οὗ μόνον ἐχπέσεις τῆς δόξης σου, ἀλλὰ καὶ δημευϑῆσῃ. 

ς πΠαραιτοῦ δὲ τὸ ὁμιλεῖν μετὰ ἀτάχτων χαὶ πρόσεχε ὁπόταν μετὰ 
περι τοῦ μὴ τῶν συντρόφων σου ὁμιλεῖς ἢ μετὰ ἄλλου τινός. χαὶ εἴπερ ἐμπέσῃ 
ἐεηεν ἀρεταὶ λόγος διὰ τὸν βασιλέα ἢ τὴν δέσποιναν, τὸ σύνολον μηδὲ ἀποχρι- 

᾿ ϑῆς, ἀλλ᾽ ὑποχώρησον. πολλοὺς γὰρ εἰς τοῦτο χινδυνεύσαντας εἶδον. 
λαλεῖ γὰρ ὁ ἄφρων ὡς παίζων εἴτε μετὰ πανουργίας καὶ στραφεὶς 

χαταψεύσεταί σου ὡς σὺ ταῦτα εἶπες. εἰ δὲ χἀχεῖνος ἐν ἁπλότητι 
ὡμίλησεν, ἄλλος τις πανοῦργος δραμὼν ἀναγγέλῃ ταῦτα, καὶ εὐϑυν- 
ϑήσῃ διότι ἐχεῖσε παρευρέϑης. χαὶ τοῦ μὲν λέγοντος χαταφρονήῆσου- 
σιν, τὴν δὲ αἰτίαν ἐπὶ σὲ ἀναϑήσουσι. πρόσεχε, τέχνον, τὰ εὐχατα- 
φρόνητά σοι δοκοῦντα᾽ ταῦτα μεγάλων χινδύνων εἰσὶ πρόξενα. πολ- 

δοὺς γὰρ εἶδον κινδυνεύσαντας ἐν τούτοις. 
' ζ Εἰ δὲ χαὶ ὁ βασιλεὺς τὰ πάντα εἴς σε ἀναϑῆσει καὶ διὰ στόματός 

αὐβ μέ δα σου διοικεῖται τὰ τὴς ἐξουσίας αὑτοῦ, μὴ ὑψηλοφρονήσης μηδὲ κατα- 

ϑέσεε βασιλε. φρονησῃς αὐτοῦ. οἱ γὰρ ἄνθρωποι γλίχονται φϑάσαι εἰς τοιοῦτον 
χᾶς φροντί)- μέτρον, φϑάσαντες δέ τινες εἴτε ἐξ ἄχρας ἀρετῆς εἴτε ἀπὸ σπουδῆς 

δία. εἴτε χατὰ συγχώρησιν Θεοῦ, ἔσχατον [δέ τινες] ἀμελήσαντες χαὶ εἰς 
τύφον ἐμπεσόντες ἀπόλλυνται. σὺ δὲ εἰ ἐξ ἄχρας ᾿ἀρετῆς εἴτε ἀπὸ 
σπουδῆς εἴτε χατὰ συγχώρησιν Θεοῦ φϑάσῃς, ὅπερ ἀπεύχομαι, 

Ἢ εἰς μέγα μέτρον, μὴ χαταφρονῆσης μηδὲ ἐπαρϑῇς, [ἵνα μὴ χατενε- 
Αἰ ὐλόδον εἰσ χϑῆς πτῶμα χαλεπώτατον, ἀλλὰ χαὶ εἰ κατὰ συγχώρησιν Θεοῦ προ- 
απβσβι ἀτή χόψεις, σπούδασον διὰ ταπεινοφροσύνης καὶ σπουδῆς μεταποιῆσαι 
ρησιν ϑεοῦ. τοῦ ἐλεήμονος Θεοῦ τὴν δοπῆν. μὴ ἄπληστος εἶ εἰς τὸ λαβεῖν, ἀλλὰ 

πᾶσιν ἴσος γενοῦ χαὶ μηδένα ἐχϑράνης διὰ δῶρα χαὶ περιπέσης. 
ἀρχεῖ γάρ σοι τὰ ἀπὸ προαιρέσεως διδόμενα. 

8 Τὰ συμπόσια παραιτοῦ " πολλὴ γὰρ ἐν αὑτοῖς βαττολογία καὶ 
περι συμπο- φλυαρία συμβαίνει. οἶδα γὰρ ὅτι ἐὰν φυλάξεις τοῦτο, χαταμωχῆσον- 

σῶν χαί σου ὡς ἀχοινωνήτου χαὶ φειδωλοῦ. χαὶ συμφέρει σοι τοῦτο, ἢ 
ἀπελϑεῖν εἰς συμπόσιον ἢ ποιῆσαι αὑτὸ χαὶ εἴτε εἰς βασιλέα δια- 
βληϑῆναί σε ὡς τὸ συμπόσιον χατ᾽ αὐτοῦ γέγονεν, εἴτε λόγον ἀφρο- 
σύνης φϑέγξασϑαί σε χαὶ παρὰ τῶν δαιτυμόνων μεμφϑῆναί σε. 

1 πιτάχιον ᾧ συντροφῶν ὃ ροβὶ βασιλέα οπιΐδίπηα8 ΥΥ. ἢ τὸ" 
βασιέα 14 ἀναϑήσοι 18 σὴν ὥρησιν 28 περιπόσησ 21] βα 
τολογα 3830 αὐἫθδρυ 81 σηνπόσιον 



ΣΤΡΑΤΉΓΙΚΟΝ “-ὦ ὃ δ᾽ 

πρξοὶχὶ οὖν χαὶ ἔχε ἀκρίβειαν εἰς τὰ τῆς πὐλέωε πράγματα τ 

ὑπερβάλλουσαν, ἵνα μηδέν σε λανϑάνῃ, ἀλλ᾽ ἔχε κατασκόπους πάντη περι τὸ ἔχην 
χαὶ πανταχοῦ εἰς πάντα τὰ συστήματα, ἵν᾽ ὁπόταν μελετηδῇ τι, γεαρρ μα 
μάϑης τοῦτο. ὡσαύτως χαὶ τὰ ἐν ταῖς ἄχραις χαὶ ἐν ταῖς μέσαις ὑπόθέσεωσ. 

δ ἐπαρχίαις μὴ δῆ σε διαλανϑάνῃ. μὴ προσπαϑῆῇς τὸν ὕπνον μηδὲ τὴν 
ἀνάπαυσιν τῶν ἐρχομένων ἀπὸ τῶν ἕξω. ἐρώτα χατιδίαν᾽ εἰσὶ γάρ. 
τινες μὴ ἔχοντες παρρησίαν ἐχ φύσεως, ἰχοῦτς δὲ λαλῆσαί τι μέγα 
χαὶ μὴ τολμῶντες. ᾿ 

Εἰ δὲ δουλεύεις ἄρχοντι, δούλευσον αὑτῷ οὗχ ὡς ἄρχοντι ἢ ἀν- τὰ 
0 ϑρώπῳ, ἀλλ᾽ ὡς βασιλεῖ χαὶ ὡς ϑεῷ. χαὶ εἰ ἔστιν ἄγνωστος καὶ ἀνί- πρὶ τοῦ ἔχεν 

τὴν γλώτ- 
χανος, σὺ δὲ περισσεύεις ἕν τε γνώσει χαὶ σοφίᾳ χαὶ ἐπιτηδειότητι, τὰν ἐν πάση 
μὴ καταφρονήσῃς αὑτοῦ καὶ ἀχρειώσει σε. χαὶ μὴ εἴπης ὡς οὗ τολμᾷ προσωχῆ και. 

μοι χαχόν τι ποιῆσαι. πολλοὺς γὰρ εἶδον οὕτως ἀχρειωϑέντας. ἀνε θυ 

Εἰ δὲ δουλεύεις βασιλεῖ καὶ εἶ τῶν κάτω, πάσῃ φυλακῇ τηρησόν ἰῇ 
ὅ σου τὸ στόμα καὶ ὑποτάγηϑι τοῖς μείζοσι, χαὶ γίνου τὴ προαιρέσει περι βασιλέοσ. 

ἔσχατος πάντων χαὶ ὑψώσῃ σε ὃ Θεός. μὴ γίνου σχληρὸς χαὶ ἀχαμ- 

πὴς καὶ τοῖς μείζοσι μὴ ὑποτασσόμενος, ἀπέρχου δὲ χαὶ πρὸς αὐτοὺς, 
-πλὴν μὴ ἐνδελεχῶς" ἢ γὰρ συνήϑεια εὐχαταφρονήτους ποιεῖν εἴωϑεν. 

Καὶ ἴσως νὰ εἴπης ὅτι ἄφρων ἐστὶ χαὶ οὗ γνώσεται ὃ ἄν ποιήσω. τ 
0 ὁ Νῶε μεϑυσϑεὶς ἀπὸ τοῦ οἴνου ἔχειτο ἀναισϑητῶν᾽ πλὴν ἔγνω τί περι τοῦ νόε, 
(4 ἐποίησε Σὴμ [ καὶ Ἰάφεϑ καὶ πῶς αὑτοῦ χατεγέλασε Χὰμ χαὶ ἀμφο- 
τέροις χατὰ ἀξίαν ἀπένειμεν. μὴ δολιεύσῃς αὑτὸν εἴτε ἐν γραφῇ εἶτε 

ἐν σφραγίδι ἢ ἐν χρυσῷ ἢ ἐν ἄλλῳ τινὶ χαὶ εἰ τοῦτο ποιήσεις χαὶ 
φανερωϑήσεται, πάντως καταγέλαστος ὑπὸ πάντων ἔσῃ. χαὶ τὰ μέλ- 

ὅ λοντα ὡς ἐνεστῶτα λογίζου καὶ οὗ διαμάρτης. ἐὰν ποιήσεις σφάλμα 
τι ἀνῆχον εἰς τὸ δημόσιον, μὴ ἐχφαυλίσῃς αὑτὸ, μηδὲ ἐὰν λυπῆσει 
σε, ἀλλὰ φύλαξον αὑτοῦ τὸ μυστήριον φυλακῇ πάσῃ. εἰ δὲ δημο- 
σιεύσεις αὑτὸ, ἔχτοτε πάντες φεύξονται ἀπὸ σοῦ ὡς ἀπὸ ὄφεως. 

Τὴν δέσποινάν σου ὡς μετὰ ἀληϑείας χυρίαν σου χαὶ μητέρα ιὸ 
0 σου χαὶ ἀδελφὴν σου, οὕτως σέβου. χαὶ ἐὰν ϑελήση παῖξαι μετὰ περι τοῦ προ- 
σοῦ͵ σὺ ἀπόστηϑι, ἀποπήδησον. χάτω νεύων ὁμίλει πρὸς αὐτὴν. χαὶ ἜΧῸν ἀνε ολα 
εἰ μὲν ὠφελῇ σε ὁ χύριός σου ἢ ἀποδέχη εἶναι μετ᾽ αὑτοῦ, ἔσῃ μετ᾽ ᾿ 

; 2 ἀλλεχέ ἰδ. πανεὶ 9 οὐχ ὡς] ὠούχοσ 12 ἀχρειώσει σε) 
ἀχρειῶσαι 18 εὐκαταφρόνει τοῦσ 21 ἡᾶἄφεϑ 25 ἐνεστῶτα) 
ἐγετῷ ἷν. διήμάρτησ ᾿ς 4209 Τῇ ι 



δ᾽ ΚΕΚΑΥΜΕΝΟΥ ᾽ς. “. -' 

- αὑτοῦ" εἰ δ᾽, οὐχ ἕσται σοι εἰς ἀποδοχὴν, ὑποχώρησον ἐξ ἀὐεὸὶ με 

| ΓῪ 
περιχριτοῦ μὴ 
λαβὶν δώρα 

χαὶ ἀχριὠϑθεῖς. 

ις 
γογγησμὸσ 

τοῦ προφήτου" 
περιχρίσεωσ 

Ά ᾽ 

χαὶ δαχρυων. 

εἰρήνης. χαὶ εἰ ηδίκησέ σε, μὴ ἐγχαλῇ αὑτῷ, ἀλλὰ ἄφες χαὶ ὁ Χριστὸ 
ἀντιλάβοιτό σου.. 

Εἰ δὲ χριτὴς εἶ ϑεματιχὸς, μὴ εἰς λῆψιν δώρων ὄμμα καὶ χεῖρα 
ὀρέξης. ὁ γὰρ πρὸς δῶρα χεχηνὼς εἰς 'σχότος ἀγνωσίας περιπατεῖ, ε 
χαὶ πολυμαϑῆς ὁ ἐστι χαὶ πάσης φρονήσεως χαὶ γνώσεως ἀνάπλεως 

ἀρκοῦ δὲ μᾶλλον οἷς ἀπὸ τύπου ἔχεις. μὴ γὰρ ἀπέστειλάν σε σωρεύει 
χρήματα, ἀλλὰ δικαιοῦν τοὺς ἀδικουμένους. μηδενὶ διὰ φιλανϑρω 
πίαν ἐν χρίσει προσπαϑῆσῃς, ἀλλ᾽ εἰ ἔστι σοι πάνυ φίλος τις χαὶ μέλλι 

χαταδικασϑῆναι, παραίτησαι τὴν τοιαύτην ὑπόϑεσιν χαὶ μὴ χρίνῃι 

ἀδίχως. ἔσχατον μὲν γὰρ σὺ αἰσχυνϑῆσῃ, ὁ δὲ φίλος σου παρὰ τῶ" 

πολιτικῶν διχαστῶν χαταδιχασϑήσεται. ἐὰν ἀποβλέπης εἰς τὸ λαβεῖν 
οἱ μὴ διδόντες σοι δῶρα οὐχ ἀγαϑοὶ τοῖς ὀφϑαλμοῖς σου φανήσονται 
χἄν λίαν εἰσὶ χρηστοὶ, οἱ δὲ διδόντες σοι ἀγαϑοὶ φανήσονται χαὶ τι 
πνεῦμά σου ἀναπαυϑῆσεται ἐπ᾽ αὐτοῖς, χἄν ἀνδροφόνοι εἶεν. ἔθος γὰι 
τοῖς νοσφιζομένοις δῶρα τυποῦν ἐν τῇ ἑαυτῶν ψυχῇ ὅτι ἀπὸ τοὶ 
δεῖνος μέλλω λαβεῖν δώρων τάδε. χαὶ εἰ μὲν λάβοι, πάλιν ἀποβλέπε 
χαὶ δεύτερον καὶ τρίτον λαβεῖν, εἰ δ᾽ οὐ λάβη, ὡς ἰδίου πράγματοι 
στερηϑεὶς χολανϑῆσεται, χαὶ ἔσται ὁ δίκαιος ὡς ὁ ἀσεβής. 
ἄχουσον γὰρ τί ὁ Ἀμβαχοὺμ βοᾷ πρὸς Κύριον" ἐξεναντίας μου͵ 
φησὶν, γέγονε χρίσις καὶ ὁ χριτὴς ἔλαβε δῶρα, χαὶ διὰ τοῦτο διεσχέ: 
δασται νόμος | χαὶ οὗ διεξάγεται εἰς τέλος χρίμα, ὅτι ὁ ἀσεβὴς χα 
ταδυναστεύει τὸν δίχαιον᾽ ἕνεκα τούτου ἐξελεύσεται τὸ χρίμα διε- 

᾿ στραμμένον. εἰ δὲ προσέλϑοι σοί τις χωρὶς δίκης χαριζόμενός σοι 
δῶρα χαὶ λέγων' λάβε ταῦτα, ἐγὼ ἀγαπῶν σε δίδωμί σοι αὑτὰ μὴ 
λάβῃς ταῦτα. εἰ γὰρ καὶ τότε οὐχ αἰτεῖταί σε τι, ἀλλὰ μετὰ τὸ. λα- 
βεῖν σε ταῦτα εἴπῃ σοι ποιῆσαι αὑτῷ παράνομον χαρτίον᾽ χαὶ εἰ 
μὲν ποιήσεις αὐτὸ, ἔχεις χαὶ ἀπὸ τοῦ Θεοῦ χαταδιχασϑῆναι χαὶ ἀπὸ 
τοῦ βασιλέως χαὶ ἀπὸ τῶν πολιτιχῶν δικαστῶν" εἰ δ᾽ οὐ ποιήσεις 
αὑτὸ, ἀντιστρέψεις τὰ δοϑέντα σοι μετ᾽ αἰσχύνης, ἐχχληϑεὶς παρ᾽ 
αὑτοῦ. 

ὅ καιχηνὸσ εἰσ χότοσ 8 ἀνάπλεοσ 8 μηδενὶ 9 προσπα- 
ϑήσασ 0. χαὶ δἀάϊ ἀἰ πη08. 18 διδόντεσοι 14 εἰσὶ] οἱσὶ (ᾳπθτηδά- 
τοοᾶ τη 88606 ΒοΙὶδἰζυΣ εἰσὶ ἐῃ Βο06 οοἀΐοθ) 15 ἀναπαυϑήσονται 
19 ἀστερηϑεῖς ἰὉ. χαὶ --- ἀσεβής] αθῃ. 18, 28. 20---28 Ηδν. 1, 

8---4. 24 πρὸσξλϑοισ 80 αὐτῶ ἷν. ἐγχληϑεὶς ἢ οἵ, ο. δ1. 



ΣΤΡΑΤΗΓ ΙΚΟΝ ιδ' --χ’, . 

Ἐὰν ἔλϑῃ. ἐπήρεια εἰς τὸ ϑέμα καὶ ἔχης σὺ πρόσταξιν ταύτην [4 

διανύσαι, μὴ ποιήσῃς τὴν τοῦ χοινοῦ ζημίαν σὸν χέρδος" οὗ γὰρ διὰ περιτοῦ ἀνε. 
χὴν σε δουλεί- . 
ἂν χαὶ ἀπέτη-᾿ 

τὸ κερδῆσαί σε αὐτῇ ἐπηνέχϑη. ἀρχεῖ γὰρ τοῖς ἐπηρεαζομένοις ἡ τοῦ 
χαχοῦ ἀπότισις. ἐὰν συμβῇ φόνος," μὴ πάϑῃ ἄλλος ἀντ᾽ ἄλλου, ἀλλ᾽ (ιν χώρασ. 

6 ἐχεῖνος μόνος ὁ τοῦτο τολμῆσας. εἶδον γὰρ ἐγὼ πολλοὺς ἀναιτίους 
ὑπαχϑέντας τῇ δίκη, τοὺς δὲ αἰτίους ἀϑῳωϑέντας διὰ δόσιν χρημά- 
των. χαὶ ἐμνήσϑην Δίωνος τοῦ Ῥωμαίου εἰρηχότος ὅτι χαὶ οἱ πάνυ 

ἀξιόπιστοι τῶν ἀνθρώπων καὶ λόγοις ἐπιτηδείοις χαὶ χρήμασι χατα- 
δουλοῦνται. 

10 Οἱ νοτάριοί σου χαὶ οἱ λοιποὶ οἱ ἐξυπηρετοῦντές σοι φοβείσϑωσάν τῇ 

σε" χαὶ εἰ φοβοῦνταί σε, οὐκ ἔσονται ἀδιχηταί. χαὶ μὴ φοβῇ σὺ μᾶλ- ; 
λον αὐτούς. πόϑεν δὲ τοῦτο συμβαίνει; ἐχ τοῦ εἶναί σε ἀδικητῆν. εἰ ὑπόχείρη σου 
μὴ γὰρ ἧς, ἀδικητὴς χαὶ εἶχον χατὰ σοῦ ἀπογραφὰς οἱ ἄνϑρωποί σου, “αὶ ὁ Ὑραμμα- 
οὐχ ἄν ἐφοβοῦ αὐτούς. οἱ γὰρ μετὰ δικαιοσύνης βιοῦντες πάντοϑεν τα φοληδεῖς 

1δ χατωχύρωνται. ' αὐτ(ούς) 
Πλὴν μὴ ϑελήσης ἀπε οὕτως χαὶ ἀχαίρως ἐχφοβεῖν τοὺς ἀν- τὸ 

ϑρώπους σου χαὶ τοὺς λοιποὺς τοὺς ὑπὸ τὴν χεῖράν σου" ἐγχοτήσουσι περι τοῦ μὴ ϑε- 
ὔ ᾿ ’ Φ ᾽ ᾽ Φ 3 ΄ λή σε 

γάρ σοι. εἰ γὰρ χαὶ γεγόνασιν ὑποχείριοί σου, ἀλλὰ ἄνϑρωποΐ εἰσιν ΠΝ τς 
ὡς χαὶ σύ. καὶ ἴσως ὡς χρήζει γῦν ὁ ὑποχείριός σου ἀντίληψεως ὑπὸ τῶν χει- 

ρῶν σου. 20 σῆς, φέρει σε τὸ φέρον ἕνα σὺ δεηϑῆς αὑτοῦ χεῖρα ὀρέξαι σοι. εἶδον 
γὰρ τοῦτο ἐγὼ χαὶ ἐθαύμασα τοῦ βίου τὸ ἄστατον. οἱ νοτάριοί σου 
ὁπόταν χατά τινος τῶν ϑεματιχῶν λέγωσι, μὴ αὐὑτίχα συναπαχϑῆς 

"6 τοῖς λόγοις αὐτῶν χαὶ ϑυμωϑεὶς ἀμύνης αὐτόν. ἔϑος γὰρ τοῖς καὶ 
ὑποχειρίοις ἵνα εἰ μὲν λάβωσί τι παρά τινος, ἐπαινῶσιν αὐτὸν πρὸς πέρι τοῦ μὴ 

35 τὸν χύριον αὐτῶν χαὶ μεγαλύνωσιν αὑτόν, χἄν ἀνδροφόνος ἐστὶν χαὶ “τονῊν πλὴν 
χειρίουσ 

τυμβωρύχος" εἰ δ᾽ οὐ λάβωσί τι ἀπό τινος, εἰ χαὶ τῶν χρησίμων τοῦ λέγειν σοι 
χαὶ εὐγενῶν ἐστὶ, ὀργίζονται ὡς ἀδικηϑέντες παρ᾽ αὐτοῦ, χαὶ χατά τινισ. 
ἀπελθόντες πρὸς τὸν χύριον αὑτῶν παροξύνουσιν αὑτὸν χατ᾽ αὑτοῦ 

λέγοντες᾽ ὕβρισέ σε ὁ δεῖνα χαὶ. οὐδὲ ἔχει σε κεφαλὴν αὑτοῦ, 
80 ἀλλὰ ἀντ᾽ οὐδενός σε ἔχει. μᾶλλον δὲ χαὶ ἄν διὰ τὰς ἀταξίας 

τοῦ νοταρίου σου γέγονέ τις ταραχὴ, ὑποστρέψας πρός σε, αὑτὸς, 

φησὶν, ταύτην χατεσχεύασεν, εἰ χαὶ σιωπὴν ὑπεχρίνατο" ἀλλ᾽ εἰ μὴ 

1 ἐπήρα 4 σηνβέῖ ὅ τοῦτον ὃ τοῦς διαϊτίουσ 7) δι- 
ὥννοσ [Ὁ. οἱ πάνυ] ὑπάνοι 11 σε] σοι ἰδ. εἶ φοβοῦντεσ σε ἴδ}. 
φοβῇ σὺ] φοβήσοι 19 χρήζειν 22 ϑεμάτων ἱδ. συνἀπαχϑεῖσ 
(ᾳποὰ 586 οἰἶδπὶ συναπαχϑεὶς 6888 ῬοίοΒβ[) 27 ἁυτῶν 29 ἔχειν 



Ἰοὺσ τῶν ὑπὸ- 

χειρίων 

δι΄ 5 ᾿ς ΚΕΚΑΥΜΕΝΟΥ ᾿ 

σωφρονιοδῇ ὁ τ νος Ννα χαὶ ἄλλοι δι᾿ αὑτοῦ παιδευϑῶσιν, δουλεία 
ἐχεῖ οὐ γίνεται. χαὶ ἄλλα μυρία συρράψας ἐξάπτει σε τὸν χύριον 
αὑτοῦ χατὰ τοῦ μηδὲν ἡδικηχότος. χαὶ ὁρμήῆσαντός, σου πρὸς . 

χὰ ἄμυναν, εἴτε ἡ χώρα λυπηϑεῖσα χατὰ τῆς ἀδικωτάτης αὑτοῦ 
Διάτοῦσ λό- πράξεως ἐπανίσταται αὐτῷ, καὶ τότε μετ᾽ αἰσχύνης ποιεῖ ἀπολογίας 

" προβαλλόμενος ἄγνοιαν, εἴτε μὴν χρατήησαντός σου τὸν ἀϑῷον 
γαστήσονται χαὶ τοῦτον χαχώσαντος, παρωξύνϑη ὁ ἐτάζων χαρδίας χαὶ νε- 

σοι, φρούς. διαγινωσχομένου δὲ τοῦ δράματος παρὰ τῶν μειζόνων χατα- 
γνώσονταί σου πάντες. εἰ δὲ τὴν αἰτίαν ἐπὶ τὸν ὑποχείριόν σου ϑῆ- 
σεις, ἀχούσεις παρ᾽ αὑτῶν τὸ σὺ αὐτοῦ ἧρχες, οὐκ αὑτός σου. καὶ 

πρόσεχε τούτοις, ἀγωνίζου δὲ μᾶλλον ἕνα χαὶ ἡ χρίσις σου λελογι- 
σμένη ἐστὶ χαὶ ἣ ἀπόφασίς σου νόμιμος χαὶ μετὰ συνέσεως. χαὶ εἰ 

χατ᾽ ἐπήρειαν ἐκχληϑῆσῃ ,) ἀναγινωσχομένων τῶν ἡμερησίων σου 
σχεδαρίων παρὰ τῶν πολιτικῶν δικαστῶν ὡς ϑεολογίαν ταῦτα 
βῥρρΡΨρρψΨΕΨΕΨΕΨΕἝΨΕΠΕΨέΨΨΨἔἘΕΨΓοἘἔἘΕοῆσπτ ΠΡ 

ἀλαζόνες, ὡσαύτως χαὶ οἱ δυσειδεῖς. 
β Σὺ δὲ τοῖς πᾶσιν ἴσος γενοῦ χαὶ οὐ διαμάρτης τοῦ ὀρϑοῦ σχοποῦ. 

περὶ τοῦ ἴσοσ μι) αἰνέσῃς ἄνδρα ἐν κάλλει αὑτοῦ χαὶ μὴ βδελύξῃ ἄνϑρωπον ἐν 
τηρεῖν «οῦσ 

πάντασ χαὶ μὴ ὁράσει αὑτοῦ. μιχρὰ ἐν πετεινοῖς ἡ μέλισσα, καὶ ἀρχὴ γλυχασμάτων 
ἐγκάλει τηρῆν ὁ χαρπὸς αὑτῆς, φησὶν ὁ Σιράχ. ἄλλοι δὲ περίγοργοι φαινόμενοι εἰσὶ 
τοῦ σώματοσ τὴν τελείαν γωϑροὶ, λόγους χαριζόμενοι χαὶ οὐχ ἔργα" ὧν χρὴ πι- 
καὶ γοργοὺσ 
τοῦσ λόγουσ. 

ΧΥ 

στεύειν οὗ τοῖς λόγοις, ἀλλὰ τοῖς ἔργοις. εἰ δὲ νοτάριος εἶ, “μὴ διὰ 

τῆς λειξούρας σου ἀχρειωϑῇ ὁ χύριός σου, ἀλλὰ μᾶλλον ἀγωνίσϑητι 
Να διὰ τῆς πράξεώς σου χαὶ τῆς ἐνεργείας σου͵ ἐπαινεϑῇ. πρὸς γὰρ 
τιμὴν αὑτοῦ χαὶ ἀνάπαυσιν προσελάβετό σε καὶ οὐ πρὸς ἀρὰν καὶ 
αἰσχύνην. 

Εἰ μὲν γὰρ γραμματικὸς εἶ ἢ φιλόσοφος, σπούδασον ἵνα καὶ διὰ 
πέρι γρᾶμμᾶ- χοῦ ατος χαὶ τῶ χϑιοῦ πχαὶ δι: σχήματος ν ῥημάτων χαὶ διὰ τῆς ἐνεργείας καὶ αὐτῶν 

λοσόφου. τῶν πραγμάτων δείξεις τὴν ἐπιστήμην σου καὶ ὅτι ἣ μελέτη χαὶ ἡ 
σχολὴ σου οὖχ εἰς χενὸν γέγονεν. ἔσο δὲ οἰκονομικὸς καὶ πολιτικός. 
οὗ λέγω δὲ πολιτικὸς οἷον μῖμος χαὶ παιγνιώτης, ἀλλὰ πολιτικὸς, 
λεγω, διδάξαι δυνάμενος πόλιν ὁλόκληρον ἀγαϑοεργεῖν καὶ ἀναστεῖλαι 

1 χαὶ οἱ ἄλλοι 6 κρατήσαντέσ γ παροξήνϑη 9 τῶν ὑπὸ- 
χειίων 12 ἀπόφασήσυ 18 ἐγχληϑήσῃ οὗ 6.16. {15 βρϑδίϊιπι 
γδοῦῦπι ΙΥ̓ὦ [6Γ0 ὙΘΓΒΟΌΣΤΩ ΟΔΡΆΣ. 411 τὐπα 18----90 Βίγδο. 11, 
2--ὃ. 52. οὐ τοῖς ἱπβοχαίπιαδ. 830 ἐσόδε, 
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ΣΤΡΑΤΗΓΊΚΟΝ κ-τκ.. . .: 9᾽ 

ἐξ αὑτῆς καχὸν, ἵνα οὗ μόνον οἱ ὁρῶντὲές σε ἀγάπην χαὶ τιμὴν ἔχωσι ᾿ 
πρός σε, ἀλλὰ καὶ οἱ ἀκούοντες τὴν ἀρετὴν σου χαὶ τὴν σύνεσιν σου. 
χαὶ σπούδασον τὴν γνῶσίν σου φανερὰν πᾶσιν ποιῆσαι δι᾽ ἔργων. 

Εἰ δὲ στρατηγὸς εἶ καὶ ἐνεπιστεύϑης λαὸν (στρατηγὸν δὲ φημὶ 
δ τὸν ὑπερέχοντα καὶ ἐξάρχοντα τοῦ φοσάτου), ἀγρύπνησον χαὶ τὰς περι τρδὴν ᾿ς: 
νύχτας γχαὶ τὰς ἡμέρας χαὶ ἔστω σοι μέριμνα ὅπως στῆσεις τρόπαιον 
χατὰ τοῦ ἔϑνους. χαὶ εἰ μὲν εἶ ἐν πολεμία, ἔστωσᾶν σοι πολλοὶ καὶ 
πιστοὶ χαὶ ἐνεργεῖς οἱ χατάσχοποι οὃς χονσαρίους οἴδαμεν χαλεῖν. 

χδ 

γϑυ, 

δι᾿ αὑτῶν γὰρ ὀφείλεις μανϑάνειν τῆν τε τοῦ ἐχϑροῦ δύναμιν χαὶ τὴν. 
10 πανουργίαν αὑτοῦ. ἄνευ γὰρ κατασχόπων ἀδύνατον ποιῆσαι δουλείαν. 

εἰ δὲ χαὶ χωρὶς αὐτῶν ἐνεργήσει τις, ἀλλὰ σπανίως χαὶ ἐχ τῶν 
ἀπροσδοχήτων. οἱ δὲ χατάσχοποί σου μὴ γνωρίζωσιν ἀλλήλους" ἴσως 
γὰρ χρατεῖταί τις ἐξ αὑτῶν καὶ φανεροῖ καὶ τοὺς λοιπούς. 

Ἔστωσαν σοι δὲ καὶ ἄλλοι χονσάριοι, οἱ λεγόμενοι συνοδικοί. 
18 συνοδιχοὶ δέ εἰσιν οἵτινες χαὶ ὀχτὼ χαὶ ἐννέα χαὶ δέχα χαὶ πλείονες περιχοσαρίων. 

ἀποστέλλονται παρὰ σοῦ εἰς τὸ χρατῆσαι γλῶσσαν. δῶρα δὲ μὴ 
ἐγκρατεύη διδόναι αὐτοῖς, μᾶλλον δὲ ὁπόταν ποιήσωσι δουλείαν. χάὶ 
ὁμίλει μετ᾽ αὐτῶν πολλὰ, περιεργάζου δὲ αὑτοὺς ἐν ταῖς ὁμίλίαις, 
ποῖος ἔχει ἁπλοῦν φρόνημα χαὶ ποῖος ποιχίλον, ποῖος ψεύδεται καὶ 

20 ποῖος ἀληϑεύει. χρὴ δὲ γινώσχειν ποῖος ἐξ αὑτῶν ἐστὶ γοργὸς ἢ ἀργὸς, 
ἣ τολμηρὸς ἢ δειλός. πλὴν μὴ γινώσχωσι τὴν βουλὴν σου μῆτε οἱ 
χατάσχοποι μὴτε ἄλλος τις. τοῦτο δὲ ἐπιτήηδευε ἵνα χαϑεχάστην 

8 μανϑάϊνης ποῦ κεῖται ὁ ἐχϑρός σου χαὶ πῶς χεῖται χαὶ τί πράττει καὶ 
«τί προσδοχεῖ χαὶ πόσον λαὸν ἔχει χαὶ τί βούλεται καὶ πῶς ἀποστέλλει 

26 τοὺς χουρσάτορας αὑτοῦ χἄν τε χαὶ μὴ, χἄν τε πανοῦργός ἐστι 
χἄν τε ἁπλοῦς. χαὶ εἰ μὲν ἁπλοῦς ἐστὶ, μὴ χαταφρονῆσης αὑτοῦ 

τὸ σύνολον χαὶ χειρώσεταί σε, ἀλλ᾽ ὡς πανοῦργον χαὶ ἐπιτηδευτὴν 
αὑτὸν τροπώσασϑαι σπούδαζε. 

Ἄλλως δὲ οὐ δύνασαι μανϑάνειν περὶ τῶν πολεμίων εἰ μὴ ἐὰν 
ὃ0 πολλοὺς χατασχόπους ἔχης. χαὶ μαϑὼν ἀχριβῶς τὰ χατ᾽ αὐτοὺς, 

τότε, ἄν δύνασαι ἀντιτάξασϑαι αὐτοῖς, πολέμησον, ἀλλὰ μὴ ἁσχόπως 
χαὶ ἀπολέσῃς τὸν λαόν σου. ἀγωνίζου δὲ ἵνα μετὰ τρόπων χαὶ μὴ- 
χανῶν χαὶ ἐνέδρων ταπεινώσῃς τὸν ἐχϑρόν σου, χαὶ ἔσχατον πάντων, 

6 τρόπαι.. δρδοϊββίβ ἰῃ βηὴ6 τπ8 ἀπδθυδυο ᾿ἰπιοτῖθ 14 χονσάριοι 
2ἡ ἀποστέλλει!) ἀσὸλυ 27 πανούργος " 

ἂ 

χς ᾿ 
περι τοῦ μαν- 

ϑάνην ἀχριβῶς 
τῶν πόλεμον). 



Ἢ στ γέ )ε 

ι΄. - ΚΕΚΑΥΜΕΝΟΥ. 

εἴπερ ἐστὶν ἀπαραίτηξον, πολέμησον. χαὶ μὴ πρότερον πολεμῆσης 
πρὶν ἄν ἐχπειράσεις καὶ λάβῃς αὑτοῦ πεῖραν. εἰ γὰρ πρὸ τοῦ πεῖραν 
λαβεῖν σε τοῦ πολεμίου πολεμήσῃς αὑτῷ, οὗ γινώσχεις πῶς ἔχεις 
πολεμῆσαι χαὶ ἐὰν τραπῆς, ἔχτοτε εἰσέρχεται δειλία εἰς τὸν λαὸν 
γχαὶ τοῦ λοιποῦ μετὰ δειλίας καὶ φόβου πορεύσῃ. εἰ δὲ χαὶ ἔστι σοι 
ἡμέρα ἐπιτηδεία, καὶ πρὸ τοῦ λαβεῖν αὑτοῦ πεῖραν πολέμησον. πλὴν 
τοῦτο σπανίως γίνεται. ἀγωνίζου δὲ φυλάττειν τὸν λαόν σου" 

χζ [καὶ] πλὴν μὴ τῇ ἀφορμῇ ταύτη εἰς δειλίαν ἐμπέσῃς, ἀλλὰ τολ- 
περι δηλίασ μηρὸς ἔσο χαὶ ἄσκυλτος͵ χαὶ μηδὲ δύ ὅλου τολμηρὸς , Χαὶ περιπέ- 
χαὶ τόλμησ. 

σῃς, μηδὲ δι᾽ ὅλου δειλός. χαὶ εἰ δειλὸς εἶ, προφασίζη λέγων᾽ ἐγὼ 
τοῦτο ἀγωνίζομαι ἵνα φυλάσσω τὸν λαόν μου. ἐρῶ γάρ σοι᾿ ἐὰν 
ἤϑελες φυλάσσειν τὸν λαόν σου, τί ἐξήρχου εἰς πολεμίαν; διὰ τοῦτο 
γὰρ εἴτε τὸ ἔϑνος ἦλϑε χατὰ σοῦ εἴτε σὺ κατ᾽ αὐτοῦ, ἵνα ἀγωνίση 
στῆσαι τρόπαιον᾽ τρόπαιον δὲ ἄλλως οὐ συνίσταται εἰ μὴ διὰ μηχα- 
γῆς ἢ πολέμου χαϑολικοῦ. οὐ λέγω σοι δὲ ἕνα μὴ φυλάσσῃς τὸν 
λαόν σου, οὐδὲ ἐπιτάττω σοι χατατολμᾶν τῶν ἀδυνάτων, ἀλλὰ 
λέγω σοι" πᾶντα μετὰ συνέσεως χαὶ προσοχῆς χαὶ σπουδῆς ποίει, 

ἕΐνα μὴ εἴτε διὰ τῆς τόλμης εἴτε διὰ τῆς νομιζομένης σοι φυλακῆς 
μεμπτέος ἔσῃ. τοίνυν μήτε δειλὸς εἶ μήτε ἀνδρεῖος δι’ ὅλου, ἀλλὰ 
τὰ πλείονά σου ἔστωσαν τολμηρὰ, τὰ δὲ γομιζόμενά σοι δειλὰ ἕστω- 
σαν σοφὰ καὶ ὕπουλα μετὰ πανουργίας. ἐν τούτοις γὰρ φοβερὸς ἔσῃ 
τοῖς ὑπεναντίοις. 

χη Ἤϑελόν σοι δὲ δηλῶσαι χαὶ πῶς ὀφείλεις παρατάξασϑαι ὁ ἐν ἡμέρᾳ 

δ παρατά- πολέμου, ἀλλ᾽ ἱκανῶς οἱ ἀρχαιότεροι ἐξέϑεντο χαὶ τούτοις ἀρχεσϑῆσῃ. : 
εωσ. 

ὡς γὰρ νοεῖς τὸ ἔϑνος, οὕτως ποίει χαὶ τὴν παράταξιν. εἰσὶ γὰρ 
ἔϑνη ἃ μονοφάλαγγον τὴν παράταξιν ποιοῦσιν, ἕτεροι δὲ διφάλαγ- 
γον, ἄλλοι δὲ σποράδην, ἄλλοθεν ἄλλος ἐρχόμενοι χύχλῳ. παρὰ 
πάσας δὲ τὰς παρατάξεις ἡ δωμαϊκχῇ ἐστι χρείττων χαὶ ἀσφαλεστέρα. 
ἰστέον δὲ ὅτι πάσῃ μηχανῇ τῶν ἐϑνῶν τὸ ἕνεδρόν ἐστι. χαὶ χρῇ σε 

καῦτα παραφυλάττεσϑαι᾽ πολλοὶ γὰρ δύ αὑτῶν ἑάλωσαν ἀλλὰ χαὶ 
σὺ ποίει ἔνεδρα εἰς τόπους ἐπιτηδείους χαὶ ἀπροόπτους, χαὶ εὑοδοῦν- 
τός σε τοῦ Θεοῦ ἀνδραγαϑῆσεις. 

χϑ Πρόσεχε τοὺς αὑτομολοῦντας καὶ προσφεύγοντάς σοι. πολλοὶ 

8 ἐνπέσης 11 ἐὰν] ἔαν ἷος οἱ βαϑρίυϑ ἰὴ ποὺ οοάΐϊθθ.Ό. 16 χατα- 
τολμᾶν τῶν] χατατολμώντων 20 δείλα 21 ὑποῦλλ, 286 ἃ] οἱ 

. ἦν. διἀφάλαγγον 81 ἐνέδα 83 προσφεύγοντάσοι ᾿ 
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ΣΤΡΑΤΗΓΊΚΟΝ ἘΠ ΕῚ -“ 

γὰρ ἐξ ἐπιβουλῆς τῶν ἐναντίων χαὶ μετὰ δόλου αὑτομολοῦσιν εἰς τὸ περι προσφυ- 
ἀπατῆσαι χαὶ ἐνθεῖναί σε εἰς χεῖρας τῶν ἐχϑρῶν σου, χαὶ ἔσχατον Τῶν. 
χαὶ αὐτοὶ φεύξονται. εἰσὶ δὲ χαὶ ἕτεροι προσπεφευγότες ἢ διὰ τὸ 
εὐεργετηϑῆναι παρὰ σοῦ εἴτε λυπηϑέντες παρὰ τοῦ ἔϑνους αὑτῶν, 

δ χαὶ οὐκ ἐνδέχεται ἵνα ἀπιστῇς πᾶσι. πλὴν μηδὲ πιστεύῃς, ἀλλὰ 
τοὺς αὐτομολοῦντας πρός σε, εἴ τινες εἶεν, δέχου μετὰ χαρᾶς καὶ 
εὐεργέτει χαὶ τὴν πρόνοιαν αὑτῶν ποίει ἀγαδὴν καὶ δαψιλῆ. ἔχε δὲ 
αὑτοὺς εὐόπτους χαὶ φυλαττέσϑωσαν, πλὴν ἀσυγνώστως ,) ἕως ἄν 

ἐξετάσεις χατιδίαν -τὰ περὶ αὑτῶν, μὴ γινωσχόντων ἐχείνων ὅτι 
10 ἐρευνᾶς καὶ σχανδαλισϑῶσιν. μετὰ δὲ πὸ πληροφορηϑῆναί σε ὡς ἐν 

ἀληϑείᾳ χαὶ ὁλοψύχως σοι προσῆλϑον, ἔστωσάν σοι οἰχεῖοι. τὴν χα- 
τοῦναν σου ὡς ὀχυροὺς τόπους ἵστα χαὶ ἐμφανεῖς, ἐὰν ἔχης λαόν᾽ 
εἰ δὲ ὀλιγοστὸς εἶ, μᾶλλον εἰς ἀφανεῖς χαὶ ὀχυροὺς τόπους, ἵνα μὴ 
χατοπτεύσαντές σε χαὶ ἐχ τοῦ αἰφνιδίου χυχλώσαντες χειρώσονταί 

16 σε. χρεῖττον γάρ ἐστιν εἰ μὴ γινώσχουσί σου τὴν δύναμιν μηδὲ πῶς 
χεῖται ὁ λαός σου. εἰ δὲ ἔχεις δύναμιν μεγάλην, ὡς προείρηται, εἰς 

ἐμφανεῖς τόπους χαὶ ἔξω τῆς ὕλης ἀπλίχευε. τοὺς δὲ γλινοειδεῖς 
τόπους χαὶ ἔχοντας ὀσμὴν ἀπόφυγε διὰ τὰς ἀρρωστίας. οἱ δὲ ἀρ- 
χαῖοι εἶπον ἵνα μὴ ποιῇ ὁ στρατὸς ἡμέρας πολλὰς εἰς ἕνα τόπον᾽ 

ο0 γίνεται γὰρ ὀσμὴ καὶ ἐξ αὐτῆς ἀρρωστίαι᾽ μᾶλλον δὲ εἰς πολεμίαν, 
ἵνα μὴ κατασχοπεύηται παρὰ τοῦ ἔϑνους" ἐν χωρίοις δὲ τοιούτοις. 
αὐλίζεσϑαι, ἔνϑα χαὶ τοῖς ἀνθρώποις χαὶ τοῖς ζῴοις ἔσται ἁ ἀνάπαυσις, 

οἷον παρὰ τὰς ὄχϑας τῶν ποταμῶν, παρὰ πηγὰς ̓χαὶ χρῆνας. καὶ 
χαλῶς εἶπον. ἐγὼ δὲ καὶ τοῦτό σοι λέγω" ὡς ὁ τόπος σε παραδέξε- Ν 

85 ται, μόνον τὸ ἀσφαλὲς τοῦ στρατοῦ ποίησον. 
(159 Προφυλαχὰς πάντοϑεν στῆσον χαὶ πλησίον χαὶ ἡ δϑενι οὗ μό- ἃ 

γον ὅϑεν προσδοχεῖς τὴν ἔφοδον τοῦ ἐχϑροῦ, ἀλλὰ καὶ ὅϑεν οὐ προσ- περι τοῦ ἔχην 
δοχεῖς, ἵνα μὴ ὕστερον λέγης ὅτι ἀπὸ μέρους αὐτοῦ οὐ προσεδόκουν μι αν τω 
ἔφοδον. ἐγὼ γὰρ εἰς τὸ ἀπροσδόχητόν σε χαταδικάζω χεφαλιχὴν καὶ βίγλαν ἐισ 

80 ὑποστῆναι τιμωρίαν. ἐρῶ γάρ σοι’ ἐχϑρὸν εἶχες χαὶ κακὸν πῶς οὐ τ(ὴν) ἔφοδον 
προσεδόχεις; μετὰ πάντων ὁμίλει χαὶ πρόσεχε ἐχάστου λόγον, χαὶ τοῦ ἱαλϑν 
εἰ χαὶ ὁ εἰπών σοι ἀγαθὸν χαὶ σοφὸν εὐτελῆς ἐστι, μὴ ἀποπέμψη ἐπ Πραθνόυν 
τοῦτον. ἴσως γὰρ ϑέλει ὁ Θεὸς δοξάσαι αὑτὸν χαὶ ἐνέπνευσεν ἄντῷ χ() ἔφοδον. 

7 ἔχετε δ 8 ἀσυγνώστοσ (οἴ. ο. 48) 12. ὠς] εἰς 15 γινώσχον 
18 ἀπόφευγερ 81 λόγων 

4 - “τ ὁ-ςὦἜ5--.. .,. .«ὧτ΄ὰ ἀαισιαλιπῶι δὲ 
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΄ ΄ 

49 ᾿ π΄ ΚΕΚΑΥΜΕΝΟΥ͂. 

Μη εἰπεῖν σοφὸν, χαὶ μὴ χαταφρονήσῃς αὑτοῦ διὰ. τὴν εὐτέλειαν. 
τὴν βουλὴν σου μηδεὶς γινώσχῃ, ἐὰν ἱκανὸς εἶ" εἰ δ᾽ οὐκ ἐξιχανεῖς 
μόνος βουλεύσασϑαι, ἕστωσάν σοι οἱ σύμβουλοί σου ὀλίγοι" πλὴν 
ἱκανοὶ ἔστωσαν χαὶ πιστοὶ, ἵνα μὴ ἄλλα ἀντ᾽ ἄλλων σοι βουλεύσον- 
ται. πολλοὶ γὰρ ἀπὸ χαχῶν συμβούλων ἐδυστύχησαν, ἄλλα ἀντἄλ- δ 
λων ἀχηχοότες. 

λα Ἐάν σε παραβιβάζη ὁ ἐχϑρὸς ἡμέραν ἐξ ἡμέρας, εἴτε εἰρηνεῦσαι 
περι χόμπο. εἴτε πάχτα δοῦναι ὑπισχνούμενος, ἔσο γινώσχων ὅτι ποϑὲν βοῆϑειαν 
μαν ἐχϑροῦ. προσδοχεῖ εἴτε βούλεται σοφίσασϑαί. σε, ἐάν σοι ἀποστείλῃ ὁ ἐξε- 

γαντίας ξένια χαὶ δῶρα, εἰ ϑέλεις, λάβε ταῦτα΄ πλὴν γίνωσχε ὅὃτι 10 

᾿ Ἃβ οὖχ ἀγαπῶν σε τοῦτο ποιεῖί ἀλλὰ βουλόμενος δ αὐτῶν ἀγοράσαι 
περι χάρισμα τὸ αἷμά σου. μὴ καταφρογῆς τῶν ἐναντίων ὡς ἐϑνιχῶν, ἐπεὶ λογιχοί 

ἐδνιχοῦ. εἰσιν ὡς καὶ σὺ, χαὶ φυσιχὴ σοφία ὑπάρχει ἐν αὐτοῖς καὶ πανουργία. - 
τς ες σὺ δὲ ἀκούσας τι τῶν ἀδοχῆτων εἴτε καὶ ἰδὼν μὴ δειλιάσῃς, ἀλλὰ 
ἰ μᾶλλον στῆϑι γενναίως παραϑαρσύνων τοὺς ὑπὸ σί. ἰδόντες γάρ σε τῦ 

ὁ λαός σου ἄσχυλτον ἀναϑαρσῆσουσιν συνεχούσης αὑτοὺς δειλίας χαὶ 
.Υ φόβου, καὶ εἰ οὐ φυρϑῆς, σώσης τὸν λαόν σους ἐὰν δὲ σὺ δειλιάσῃς, 

περι τοῦ μῇ τίς ὁ παραμυϑούμενος χαὶ ϑαρσοποιῶν τὸν λαόν; [ἢ] πάντως χαὶ τὸν 
: δειλιᾶν, λκὸν χαὶ σεαυτὸν προσαπολέσεις. πληροφορήϑητι γὰρ ὅτι ὁ δειλιάσας 
ἘΣ οὐδὲ φυγεῖν δύναται κατὰ τὸν ψαλμῳδόν' φησὶν γὰρ' ἀπώλετο φυ- 20 

γεῖν ἀπ᾽ ἐμοῦ. μὴ τὴν σὴν σωτηρίαν μεριμνῆσῃης μόνον, ἀλλὰ ᾿ 

πρῶτον τοῦ λαοῦ σου χαὶ τότε τὴν σὴν, χαὶ ὁ Θεὸς ἰδὼν ὅτι οὐ 
φροντίζεις σοῦ μόνου, ἀλλὰ τῶν πολλῶν, βοηϑῆσει σοι διὰ τὴν τῶν 
πολλῶν σωτηρίαν. τί γάρ σοι ὄφελος ἐὰν φύγης καὶ ἀπολέσῃς τὸν 
λαόν; πολλοὶ γὰρ μηδὲν εἰδότες ἔφυγον καὶ ἀπώλεσαν τὸ φοσάτον. Ϊ 46 
χαὶ σὺ μὲν τὸ πᾶν εἰς τὸν Θεὸν ἀνάϑου καὶ δυσώπει αὐτὸν ὁλο- « 1τ5 
ψύχως χαὶ ἐν τῇ ἰδίᾳ γῇ καὶ ἐν τῇ ἀλλοτρίᾳ, νυχτὸς χαὶ ἡμέρας, 
χαὶ διαφυλάξῃ σε καὶ βοηϑῆσει σοι χατὰ τῶν ἐναντίων. πλὴν χαὶ σὺ 

τὸ χαϑ᾽ ἑαυτὸν ποίει χαὶ ἀγωνίζου χαὶ μὴ χαταπέσῃς. ἐπὰν δέ τι 
χατορϑώσεις, Θεοῦ πάϑτως ἔσται δώρημα. χωρὶς γὰρ Θεοῦ ἀδύνατον 80 
ἐπὶ στρουϑίων ϑηρεῦσαι. 
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2 ἱκανὸς εἶ εἰ] ἡχανὸσ' εἰ ἐν. ἐξικανοῖς οὗ, α. 126 4 χαὶ 
δὰ !άϊπηθΒ. ἰἱν. ἄλλα ἀντάλλα 7 παραβιάζη 8 .πόϑεν 17 φηρ- 
ϑὺσ 20 54. φυγὼν οοίογιπι ἀθ ῥβαϊτηοὰο υἱάἀθίαγ {41}. 21 σὴν αὐάϊἀϊ- 
ἸΩ08, 22 τοῦ] τὴν τοῦῇῦ ὠ ἰἴὈ. ὅτι δά! ἀϊπιπβ. 23 φροντίζησου 
28 βοήϑήσοι σοι 

Νϑδοραιουροιπολραμαιπεστποροου μϑπουπδιιυ, διρύλαρον τπρευιούνενα. θιαδον ἀν ἀρθομθα α΄ ἐς ὠβμουφρνιβνους οἤβαβογοσηρτρσρανν ἐϑειθ᾽ τε ψεαρδοξρλουμσωρν σε υε φαχρ αοιριβιθνν, κρινο....ς,.2»΄, .. 
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Ἐὰν μάϑης ἀχριβῶς ὅτι ἔστι φρόνιμος ὁ ἀρχηγὸς τοῦ ἔϑνους 
πρὸς ὃν ἔχεις τὸν πόλεμον, φύλαττε τὰ ἐπιτηδεύματα αὑτοῦ. πᾶσαν 
γὰρ μηχανὴν καὶ πονηρίαν σοφίσεται εἰς τὸ χειρώσασϑαί σε, χαὶ τ΄ ὃ τω 
μηχανῶ χαὶ σὺ τὰ δέοντα, καὶ οὐ μόνα ἃ ἀπὸ τῶν ἀρχαίων ἔμαϑες . 

λὸ 
περι φρονήσε- 

τοῦ ἐχ- 

ὅ χαὶ ἀκῆχοας, ἀλλὰ καὶ ἄλλα νέα σοφίσου, ἃ ἐφευρεῖν ἐστὶ δυνατὸν’ 

τῇ φύσει. καὶ μὴ εἴπης ὅτι οὐχ ἀπελείφϑη παρὰ τοῖς ἀρχαίοις. ἐρῶ 

γάρ σοι ὅτι ἣ ἀνθρωπίνη φύσις ἔμφυτον ἔχει τὴν πανουργίαν χαὶ τὴν 
σοφίαν, χαὶ ὡς ἐφεῦρον οἱ ἀρχαῖοι ἐχεῖνοι τὰς μηχανὰς, εὑρὲ χαὶ 
σὺ σὸν εὕρεμα χαὶ στῆσον τρόπαιον. πάντως γὰρ χαὶ ἐχεῖνοι ἄνϑρω- 

10 ποι ἦσαν ὡς χαὶ σύ. εἰ δέ ἐστιν ἄφρων ὁ ἐξεναντίας, διπλῶς αὐτὸν 

φοβοῦ" αὐτὸς γὰρ μᾶλλον ῥιψοχίνδυνος ἐπέλϑη σοι εἴτε ἐν νυχτὶ 
εἴτε ἐν ἡμέρᾳ ἐκ τοῦ αἰφνιδίου ἣ ἄλλο τι ποιῆσες ὅπερ ἐστὶν ἀλλό- 
τριον ἀνθρώπων νοῦν ἐχόντων. ὅϑεν χρὴ ἐξασφαλίσασϑαι σεαυτὸν 

πάσῃ φυλαχῇ χαὶ μήτε καταφρονεῖν τῶν ἁπλουστέρων μῆτε 

Ἃς. 
κερι ὧν τοῦ 
ποιῆσαι σῶν 
τέχνον χατὰ 
τοῦ ἐχϑρού 

σον. 

16 πτοεῖσϑαι τοὺς πανούργους. ἐὰν ἀποστείλῃ τινὰς πρός σε ὁ ἐναν- 
τίος ὡς δῆϑεν μετὰ γραμμάτων, ἔσο γινώσχων ὅτι τοῦ χατασχοπεῦ- 
σαί σε ἕνεχα ἦλϑον. καὶ ἐὰν εἶ ὀλιγοστὸς, ἐπιτήδευε ἵνα φαίνῃ πολλὴν 
δύναμιν ἔχων. ἄλλως δὲ τοῦτο οὐ δύνασαι ποιῆσαι εἰ μὴ ἐὰν εἶ 
ἀπλιχευμένος εἰς ὑλωδεστέρους τόπους. οὕτως γὰρ οὗ δύνανταί σε 

20 ἀποχαϑαρίσαι πόσον λαὸν ἔχεις, τῶν σῶν ἄλλοθεν ἄλλος ἐπερχο- 

μένων. β : 
᾿Εὰν ϑέλης κατασχεῖν τοὺς πρέσβεις ἡμέρας τινὰς, ἀς ἀπλιχεύ- 

σωσιν εἰς χαμηλότερον τόπον χαὶ μετὰ πιστοῦ χαὶ ἱκανοῦ ἀνθρώπου 
σου, ἵνα μὴ χατασχοπεύσωσι τὸν λαόν σου. μηδὲ περιπατῶσιν ὅπου 

26 βούλονται μηδὲ προσομιλῶσί τινι, ἕως ἄν σὺ προστάξεις. εἰ δὲ χαὶ 
ἔστι σοί τι σπουδαῖον, μὴ εἰσέλθωσιν εἰς τὴν χατοῦναν, ἀλλὰ προ- 
φασίσου εἶτε εἰς ϑῆραν εἴτε εἰς ἄλλο τι ἐξελϑεῖν, καὶ ἐχεῖσε συντυχὼν 

ἃς 
περι τοῦσ εἷ- 

σερχομένους 
εἷς σὲ ἀπόχρι- 

σιάρίου. ᾿ 

εἴ αὑτοῖς χαὶ ἀναγνοὺς τὰ γράμματα χαὶ δοὺς αὑτοῖς χαρίσματα χρη- - 
στὰ ἀντίγραψον καὶ ἀπόστειλον αὐτούς. ἀποδέξονται γὰρ μᾶλλον τὰ 

80 δῶρά σου καὶ ἀπελϑόντες εἰς τὸ ἔϑνος αὐτῶν μεγαλύνουσί σε. ἰστέον 
γὰρ ὅτι οἱ ἀποστελλόμενοι πρέσβεις δεινοί εἰσι χαὶ πονηροὶ, εἰ καὶ τὸ 

ἁπλοῦν ὑποχρίνονται. 

2 πρὸς ὃ ἀ ἃ] αἱ 6όθ παρὰ τὰ ἀρχαῖα 8 Ευε 18 ἀν- ᾿ 
(ϑρώπ)ωνοῦν ἐχόντων 417 ἦλθεν 20 ἄλλος) ἄλλως 22 ἄσ (ρῖ6 
τατηατι9 οᾶγαῖ δοοθηί) (χἠ ϑύαν 28 δοὺς] δσ 29 ἀντίγραφον 
ἵν. αὐτοῖς 30 μεγαλυνοῦσί σεῦ ᾿ 
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Ἐρρέϑη δὲ τοῖς ἀῤχιδεξβῥὶς ὅτι τὸν στρατηγὸν ἡρὴ εἶναι γοβε 
περιλόγοισάρ- ρὸν, ἕτεροι δὲ χαὶ ἀγαπᾶσϑαι ὑπὸ τοῦ λαοῦ αὐτοῦ εἶπον" ἐγὼ δὲ οὐχ 

χαίοισ. 

λη 

. ἀπέλαβον τοῦτο, διότι οὐχ ἔδωχαν ἀπόφασιν πῶς ἢ ποίῳ τρόπῳ. 

πλὴν ἐγὼ φαίην ὅτι ὁ στρατηγὸς ὁ ἐὰν ϑέλῃ εἶναι ποϑεινὸς τοῖς 

περιὀρϑῶς ὍΣ πᾶσιν, ἀπὸ δαρμοῦ ἢ ποινῶν ἢ χαρισμάτων χαὶ δώρων οὐ δύναται 
γὴν χαὶ 

πειν ἴσ 

λϑ 

“ γενέσϑαι, ἀλλ᾽ ἔστω δίκαιος εἰς ἄκρον χαὶ ἀνώτερος παντὸς δώρου 
χαὶ λήμματος, βλέπων χαὶ κρίνων ὀρϑῶς χαὶ ἔχων πάντας ὀρϑῶς 
χαὶ ἴσως, μὴ τοῦ μὲν προτιμῶν διὰ δῶρα ἢ πιτταχοσίας. προξε- 
νοῦντα αὑτῷ χέρδος αἰσχρὸν, ἢ. φοβούμενος αὑτὸν ὡς δημοηγέρτην 
χαὶ γλωσσώδυ, τοῦ δὲ ὡς μὴ διδόντος αὐτῷ δῶρα ἢ ὡς πράου χαὶ 
ἡσύχου καταφρονῶν, ἀλλὰ τὸν ποιοῦντα δουλείας. χαὶ μὴ εἰς ἄλλου 
δουλείας ἄλλος εὐεργετηϑῆ, ὁ δὲ τὸ αἷμα αὑτοῦ δοὺς μείνῃ χενός. 
χαὶ εἰ ταῦτα φυλάξεις, χαὶ φοβερὸς παρὰ πάντων καὶ ἀγαπώμενος 
ἔσῃ. τοὺς δὲ πταίσαντας κόλαζε, ἀλλὰ μὴ πάντας μηδὲ ἀντάξια τοῦ 
πταίσματος, ἀλλὰ φιλανϑρώπως. 

Γΐνωσχε γὰρ ὅτι ὁ διδούς σοι ξένια ἐπὶ τούτῳ σοι δίδωσιν αὑτὰ, 
περι τοῦ μὴ ἐπὶ τῷ ἀγοράσαι δι᾽ αὑτῶν τὴν δόξαν σου, ἄγειν σε βουλόμενος ὅπου 
λαμβάνειν ξέ- 

νειὰ. 

Ἂ 

χαὶ βούλεται, εἴτε εἰς ἄμυναν ἀνϑρώπων ἀϑῴων οὺὃς αὑτὸς ἐξεναν- 

τίας ἔχει, εἴτε εἰς ἄλλο τι. χαὶ τότε οὗ μετ᾽ οἰκείων ὀφθαλμῶν ϑεάσῃ, 
μεϑυσϑεὶς γὰρ δώροις, ἀλλ᾽ ἵνα ἄλλως διαχρίνῃς τὰ πράγματα, προ- 90 
φασιζόμενος προφάσεις ἐν ἀνομίαις. πολλοὺς γὰρ εἶδον ἐγὼ διὰ δῶρα 
χαὶ εἰς ϑάνατον χαταδιχασϑέντας. χαὶ μὴ εἴπῃς ὅτι ἐγὼ ἐὰν χαὶ 

δῶρα λάβω, ἀλλὰ τοῦ ὀρϑοῦ σχοποῦ οὐχ ἐχπέσω. ἄχουσον γὰρ τί 
σοι ὁ Δαβὶδ λέγει μὴ συναπολέσῃς μετὰ ἀσεβῶν τὴν ψυχῆν μου 
χαὶ μετὰ ἀνδρῶν αἱμάτων τὴν ζωὴν μου. ὧν ἐν χερσὶν αἱ ἀνομίαι, 
ἡ δεξιὰ αὐτῶν ἐπλήσϑη δώρων. λάβε χατὰ νοῦν τί ἔπαϑεν ὁ μέγας 
Κωνσταντῖνος, πῶς ἀναιτίως κατεδίκασε τοὺς τρεῖς ἄνδρας ἀποχε- 
φαλισϑήῆναι πεισϑεὶς τῷ ἐπάρχῳ. ] 

Ἐὰν δυνηϑῆς εὐεργετῆσαί τινα καὶ μετὰ τὸ εὐεργετηϑῆναι αὑτὸν 
περι τῶν εὗερ- προσφέρῃ σοι δῶρα μὴ ἀπαιτούμενος παρὰ σοῦ μηδὲ ὀνειδιζόμενος, 80 

1 Ἐρέϑη δ8 πιταχοσίασ Αἰίθτα τ Ξαργα ροεῖία, 11 ἀλλὰ] ἄλλα 
δῖος οἱ δ} 10] 586}6. ἰδ. νοδὶ δουλείας ἔογείϊδη εὐεργετῶν γ6] 5.116 αὐυἱὰ 
ἰηἰογοϊἀοτῖι, 16 Γίΐνωσχε] Γένοσ χὶ ΠῚ ν. ἐπὶ τοῦτο 18 αὐτοὺσ 
19 ϑεάσορ 20 μεϑυσϑὴσ 28 δῶραϊα 24---26 Ῥεδ]π,. 26, 9---10, 
αὐὶ ἀνομίαι τοοῖο οσλγοῖ γι συ]0. 80 προσφέροι 

ὅ 

16 
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ὥ 158 
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᾿ ΣΤΡΑΤΗΓΊΚΟΝ λζ τον τ 458. 

ἀλλ᾽ ἑχουσίως καὶ μετ᾽ εὐχαριστίας, πολλῆς, λάβε ταῦτα. μὴ λαβὼν γέτισεσ, τινᾶ 
γὰρ ταῦτα λυπήσεις αὑτὸν. εἰ δέ εἰσι πολλὰ, μὴ λάβης ὅλα, ἀλλὰ χεὶ ΜᾺ σε 

᾿ πὰ ἡμίση αὑτῶν, τὰ δὲ λοιπὰ στρέψον αὐτῷ εἰπὼν πρὸς αὐτὸν ἐγὼ -- ὑδὴκ ἐ ἴτας 

διὰ τὸ μὴ λυπηϑῆναί σε ἕλαβον ταῦτα, ἐπεὶ οὐδὲ τὸ σύνολον ἤϑελον ἡ ὑός 
ὅ λαβεῖν. τότε οὖν χαὶ ἐχεῖνος τοῦτο ἀποδέξεται χαὶ οἱ ἀχούοντές σόω. 

πρὸς δὲ τὸ ποιῆσαί σε ἀνδρώπῳ ἀγαϑὸν μῆτε λάβης τι μῆτε συμ- 
φωνήῆσης λαβεῖν μῆτε ὅλως χαταδέξῃ τοιαύτην συντυχίαν. καὶ εἰ, 
τοῦτο φυλάξης, χαὶ παρὰ ἀνθρώπων μεγαλυνϑήσῃ χαὶ παρὰ τοῦ 
Θεοῦ λήηψη ἑκατονταπλασίονα χαὶ ξυσϑῆσῃ ἐν χαιρῷ πονηρῷ ἀπὸ 

10 ϑανατηφόρου χινδύνου. 
Κατὰ δὲ τῶν πταισάντων αἱ ἐὴν ἀπειλαί σου ἔστωσαν πολλαὶ, μα μα 

αἱ δὲ χολάσεις σου ὀλίγαι. διαχριτικὸς γενοῦ πᾶσι χαὶ. οὐχ ἀποστῆ.- περι τοῦσ πτέ- 
σεταὶ ὁ Κύριος ἀπὸ σοῦ. Ἔν 

οἱ τὰ περὶ τοῦ στρατηγοῦ γράψαντες προσέταξαν να ἐὰν τραπῇ 
16 φοσάτον, μὴ ἐξέλϑη εἰς πόλεμον ἕως τριῶν χρόνων, χαὶ καλῶς ὥρι- 

σαν, ἵνα χαὶ ἣ δειλία ἀπὸ τῶν χαρδιῶν αὐτῶν ἐξέλϑη καὶ ὥσπερ εἰς 
λήϑην τῆς τροπῆς ἔλθωσιν. ἐγὼ δὲ σοι λέγω ὅτι ὅτι ἐὰν τρα- μῇ 
πῆς, ὅπερ ἀπεύχομαι, εἰ δυνηϑῆς αὑτῇ τῇ ὥρᾳ ἤγουν τῇ ἡμέρᾳ τῆς ΤΡῊ ἘΡΞΗΣ 
τροπῆς σου περισωρεῦσαι χἄάν τὸ τέταρτον τοῦ λαοῦ σου, μὴ δειλιά- 

20 σῃς ὡς οἱ λαγωχάρδιοι, ἀλλὰ λαβὼν οὖς ἐσώρευσας ἐπίϑες τῷ πο- 
λεμίῳ, ἀλλὰ μὴ ἀπέμπροσθεν, ἀλλὰ πρότερον ὄπισϑεν εἴτε ἀπὸ 
πλαγίου, αἰφνίδιον καὶ ἐκ τοῦ ἀπροσδοχήτου, εἴτε τῇ αὐτῇ ἡμέρα ᾿ 
τῆς τροπῆς εἴτε τῇ νυχτί' χαὶ πέπεισμαι ἀχριβῶς ὅτι Θεοῦ εὐδο- 
χοῦντος ὀλέσῃς χαὶ τὴν τελείαν αὐτὸν ἀφανίσεις. ἐχεῖνος γὰρ, ἀφ᾽ 

25 οὗ σε τρέψει, ἀμεριμνίαν ἕξει τελείαν μὴ προσδοχῶν τοῦτο, ἀλλὰ 
νομίζων χαταλῦσαί σε. καὶ ἐξάπαντος οὕτως ποίησον, οὐχ ἀσεῦγὴν 

σεις. ἀμκεριμνῆσας χαὶ γὰρ αὐτὸς εὐχείρωτός σοι ἔσειται. 
προλαβόντες δὲ εἴπομεν ὅτι ἐὰν εἶ τοιοῦτος Να μὴ χρήζης 

ἄλλου βουλῆς, ποίει ἀσυγνώστως πάντας. ὃ γὰρ στρατηγὸς ὁ μὴ μγ 
80 δεόμενος ἑτέρου βουλῆς ἰσοστάσιός ἐστι τοῦ στρατοῦ παντός. οἷος περι - στρατιϑ 

8 ἥμισι ἡ μὴ βαρτὰ γογβαπι δἀ Δία, 68 τὸ] τοῦ 11 ἀπειλέσ 
ὅυ 417 τροπῆς] τρύπησ ἰδ. σοι λέγω] σοι λέγω σοι 18 ἀπεύχημε 
ἐ0 ἐπίϑες] δϑάθιηι ἴόσπια ο. 6 ὅ δχίγ. οἵ. οἰΐδπι 6. 68 ἐπιϑέντες. 22 ἀφνί- 
ἴον ἰδ. τῇ αὔτη 923 πέπεισμαι) πέμπεισ με 206 ποίησων 27 ἔσει- 

ται] οἵ. 6. 70ὕ. 29 ἀσυγνώστοσ (εἴ, ο6. 239) 380 οἷος] οἷσοσ 

ΒΝ... 
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γοῦ μη δέον- 
τοσ βουλῆσ. 

μὸ 
περι συμβου- 
λῇσ φωσάτου 

με 

περι τοῦ γινό- 

ὄχειν σε τοῦσ 

ἀνδρείουσ ἑ 
ἑχάστου πα- 

ραταγῆσ. 

ἣν Πύρρος ὁ Ἠπειρώτης χαὶ Ἀνίβαλ ὁ Καρχηδόνιος, εἰ χαὶ μετὰ τὰς 
ϑαυμαστὰς ἐχείνας στρατηγίας [ χαχὸν αὐτοὺς διεδέξατο τέλος, ἀλλ᾽ ε 
οὐχ ἀπὸ σφάλματος ἰδίου, ἀλλὰ τοῦ Θεοῦ, ὡς οἶμαι, τοῦτο εὐδοχῆοὦ 
σαντος. τὰς δὲ τοῦ μιχροῦ Σχιπίωνος ἐξ εὐβουλίας γενομένας ἀνδρα- 
γαϑίας τίς οὗ ϑαυμάσει, χαὶ τοῦ Βουλησαρίου τοὺς ἀγῶνας χαὶ 
ἄλλων πολλῶν, οὖς οἱ φιλόπονοι οἴδασιν; εἰ δὲ ϑέλεις βουλεύσασϑαί 
τινας, ἔστωσάν σοι ὀλίγοι χαὶ πιστοὶ, πλὴν ἕστωσαν οἱ μὲν ἀνδρεῖοι 

᾿ οἱ δὲ δειλοὶ, χαὶ σύγχρινον ἀμφοτέρων τὰς βουλὰς χαὶ ποίησον ἐξ 
ἀμφοτέρων βουλὴν ἰδίαν. καὶ ἀγωνίξου ἵνα πάντας ὑπερέχῃς εἴς τε 
βουλὴν, εἰς ἀνδρείαν, εἰς φρόνησιν, εἰς σύνεσιν καὶ εἰς ἀρετῆν. 10 
χαὶ μὴ φοβηϑῆς τὸν ϑάνατον, ὑπὲρ τῆς πατρίδος χαὶ τοῦ βασι- 
λέως τοῦτον μέλλων λαβεῖν. φοβηϑητι μᾶλλον τὸ αἰσχρῶς καὶ ἐπι- 
ψόγως ζῆν. πλὴν μὴ ἐπιρρέπτης σεαυτὸν ἀσχόπως χαὶ ἀβουλῆτως 
εἰς χινδύνους" τοῦτο γάρ ἐστιν τὸ ψεχτόν. 

ἐπεὶ δὲ οἱ ϑαυμαστοὶ ἄνδρες ἐχεῖνοι οἱ περὶ μηχανημάτων στρα- 15 
τηγιχῶν συγγραψάμενοι ἐμηχανήσαντο χριοὺς χαὶ μηχανιχὰ χαὶ ἄλλα 
πολλὰ ὄργανα ἐν οἷς εἷλον πόλεις, λέγω σοι χἀγὼ μηχανήσασϑαι 
μηχανῆν τινα ἐξ αὑτῶν, εἰ δὲ δύνασαι, χαὶ χαινόν τι ἐπινοῆσασϑαι. 
τοῦτο γὰρ μᾶλλον ὁ ἐπαίνου ἐστὶν ἄξιον. 

Χρὴ δὲ γινώσκειν σε τίνες εἰσὶν ἐν ἑχάστῃ παραταγῆ ἀνδρειό- Ὁ 
τεροι χαὶ ἀοχνότεροι, ἵνα ἐπὰν ἐν χρείᾳ γενήσῃ εἴτε τοῦ διῶξαι εἴτε 
τοῦ ἐπιϑέσϑαι τοῖς πολεμίοις : ἔχῃς αὐτοὺς παρασχευασμένους, χαὶ 

ὁπόταν λαλήσεις, ἕτοιμοι ὦσιν εἰς τὸ ἀπελϑεῖν καὶ πληρῶσαι τὴν 
πρόσταξίν͵ σου. ὁ δὲ λοιπὸς λαὸς ἔστωσάν ἄσχυλτοι μετὰ σοῦ, ἵνα 
εἰ συμβῆ αὐτοῖς τι τῶν ἀδοχήτων, ἀναχάμψωσι πρός σε. ϑαρρούντων 
γὰρ εἴς σε χαὶ ἡ φυγὴ αὐτῶν ἄφυρτος ἔσται. σχόπει δὲ να μηδὲ 
τοῦτό σε διαλανϑάνῃ, ὅτι παραδειχνύουσιν. οἱ ἐναντίοι φλάμουλα 
πολλὰ, ὡς δῆϑεν παραταγῶν, ἐχτὸς δὲ πυρὰς πολλὰς, οὐχ ὅσοι εἶ- 
σὶν ἐχεῖνοι, ἀλλὰ δεχαπλασίους, ἐχ τούτου εἰς δειλίαν χαὶ ἔχπληξίν 

σε ἐνϑεῖναι σοφιζόμενοι χαὶ τὸν λαόν σου, ὡς δῆϑεν πλῆϑος πολὺ χαὶ 

δ φ 

1 ὑπυρώτησ οἱ χαρχιδόνιοσ 2 τέλος] στήλοσ ά γινομένασ 
6 φιλόπονοι) φοίληπον͵ 1 Ἰστωσάν σοι ὀλίγα 12 τὸ] τὸν ἰν. 
ἐποψόγυσ 18 ἐπιρήπτηοσ 14 ψιχτὸν 1θ οἱμηχανήσαντο ᾿ς ἐδ, 
καὶ ἄλλα ̓ ξογαῖδ ἀ θ᾽ ουἑπιαδ, 117 εἴλον πόλεις] εἶχον πολλοισ 19 
τοῦτου 28 οὐχ ὅσοι] ὀχόσοι 
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᾿ ἄπειρον ὄντες. πολλάκις γὰρ οἱ ἐναντίοι ὀλιγοστοὶ ὄντες χαὶ ΠΡΉΗ͂ΝΣ 

μηχανησάμενοι χαὶ τοὺς ἐναντίους ᾿ἐχπλήξαντες τραπῆναι ἐποίησαν. 

-0ΦὉ0ῸΟΘᾶΌΕΝΘΓΝ Ἐὰν πρέσβεις στείλη πρός σε. ὁ ἐξεναντίας τὰ πρὸς εἰρῆνην ες 

πρεσβεύων, μὴ ἀποστρέψης αὑτοὺς μετ᾽ αἰσχύνης καὶ ὀργισϑῇ κατὰ τὶ ἀπόχρι- 
δ σοῦ ὁ τὴν εἰρηνὴν ϑεσπίσας. καὶ εἰ ἔστιν ἡ χαινοτομία σου χρυσὸς ̓ . φιδρίων. 

ὥστε ἅπαξ δοϑῆναι, χαινοτομήϑητι χαὶ χαταδέξου ζημίαν. μᾶλλον 
ἢ σφαγὰς καὶ ἐπιδρομάς. συλλογίσϑητι γὰρ τὰς καινοτομίας τῆς χώ- 
ρᾶς σου τὰς ἐχ τῶν ἐναντίων καὶ τὰς ἀπὸ τοῦ ἡμετέρου στρατοῦ 

καὶ τῆς νίχης χαὶ ἥττης τὸ ἄδηλον χαὶ τοῦ στρατηγοῦ τὴν χάχωσιν, 
10 χαὶ εὑρήσεις πολλὴν γχαὶ ἄπειρον οὖσαν τὴν ἀπὸ τῆς μάχης ζημί- 

αὐν. εἰ δὲ χαὶ χώραν ζητεῖ δοϑῆναι αὑτῷ ὁ ἐξεναντίας ἀπὸ τῆς χώ- μξχ 
ρᾶς σου, μὴ χαταγεύσης, εἰ μὴ στοιχῆσει ὑποχείριος χαὶ ὑπόφορός σοι Ὧ:0: τοῦ ἰκή. 

εἶναι, χαὶ τοῦτο χατὰ ἀνάγχην μεγάλην ποίησον. ἐξ αὑτῆς γὰρ τῆς ; τ ἀρν ὁ ἢ 
αἰτίας πολλὰ σχάνδαλα χαὶ ταραχαὶ τοῖς Ῥωμαίοις συνέβησαν..... χαὶ ὑπόφορον σε 

1ῦ Ἰσμαηλῖται Αἰγύπτου χαὶ Παλαιστίνης ἐπὶ Ἡραχλείου. καὶ τί τὰ ποιῆσαι. 
προσφάτως συμβάντα χαταλιπὼν ἐπὶ τὰ ἀρχαῖα ἀνέδραμον; οἱ γὰρ 
Πατζινάχοι οὕτως εἰσῆἦλδον εἰς Ῥωμανίαν, χαὶ οἶδα ὡς πάντες γινώ- 
σχουσι πόσα ἐλεεινὰ χαὶ ϑρήνων ἄξια ἐξ αὑτῶν συνέβησαν. πόϑεν δὲ 

ταῦτα συμβαίνειν εἴωϑεν; οἶδα γὰρ ὅτι περισσοτέρως ἐξ ἀπειρίας τῶν 
20 ἀχριτῶν. ἀπειρίαν γὰρ ἐχόντων τῆς στρατηγικῆς γνώσεως χαὶ μὴ 

σοφίας χαὶ μὴ συλλογιζομένων τί ἐχ τούτου καὶ τί ἐξ ἐχείνου συμβαί- περι ἀπείρου 

γειν εἴωϑεν, ἀλλὰ ἀπείρως τὰ πράγματα διιϑυνόντων χαὶ τοῖς βασι- “ἢ ΠΡ 
λεῦσι τὰ πρὸς χάριν ἐπιστελλόντων χαὶ λεγόντων, οὗ μόνον τοιαῦτα, ᾿ 
ἀλλὰ χαὶ ἄλλα χείρονα συμβαίνουσι. ὅϑεν ἐνταῦϑα μεμπτίοι εἰσὶ 

96 χαὶ χολάσεως ἄξιοι" εἰ δὲ χαὶ τὰς ἐξ ἀνδρώπων τιμωρίας φύγοι 

τὴν τοῦ Θεοῦ δικαιοχρισίαν οὐχ ἐχφεύξονται. 
Ἐὰν δὲ ἐστιν ὁ ἐχϑρὸς ἔνδον ὁ; χυρώματος γχαὶ οὐχ ἐξέρχεται καὶ ΕΣ. 

οὐ γινώσχεις τὴν δύναμιν αὑτοῦ, ἀπ᾽ ἐμοῦ μάϑε ὅτι ὀλιγοστός κὁ ἐστι περι ἐχϑροῦ 

χαὶ οὐχ ἔχει δύναμιν. πλὴν μὴ παρὰ τοῦτο αὑτοῦ καταφρονήσῃς, ᾿ Ἐπ λϑρω 
80 ἀλλ᾽ ἐὰν ἔξ; χης δύναμιν, μὴ ἐάσῃς αἰντὸν χαϑέζεσθαι, ἀλλὰ ἀπόστει- ὶ 

λον χονσαρίους εὑρεῖν ὁδὸν τοῦ εἰσελϑεῖν λαὸν χατ᾽ αὑτοῦ. χαὶ μὴ 

| 

2 ἐποίησεν 83. ἴπ πυιηογαηαϊδ [0115 1δ5ὅ ᾿υΙΊΘΙΙΒ ΔΒ ΟἸἑΔΒΌΒ 

ε5ῖ, ὦ δβᾳ. χατὰ σοῦ] ἴῃ τηαγρίηθ δάβουγί ρεὶξ τη. ΤΟΟΘΏΪΟΣ τῶν λόγων 
σου 9 στρατηγοῦ) στρατοῦ 12 στοιχήσεισ ες 18 τῆς] τᾶσ 
14 εἱρηϊβδεοανίτηυϑ Ἰδουηδπι. 18 ἱσμαήλήται αἰγύπτου χαὶ παλαιστήνοισ 
106 συνβάντα 21 ἐξεχείνουσ 

2 



τ Ξ- 

περι τοῦ χόψαι 
ἀδιχίασ. 

νᾶ 
περι τοῦ μὴ 

ἀμεριμνεῖν 
τῶν στρατι- 

τῶν. 

8. ΚΕΚΑΥΜΕΝΟΥ͂. 

εἴπῃς μῆτε μὴν πιστεύσης τοῖς λέγουσί σοι μὴ εἶναι ὁδόν. πῶς 
γὰρ δύναται φυλάσσειν διάστημα πολύ; ἔχει γὰρ πάντως τὸ ὀχύ- 
ρωμα αὑτοῦ τέλος. χαὶ ἐπειδὰν εὕρῃς ὁδὸν, σὺ μὲν μὴ σχυλϑῆς, 
ἀλλὰ μεῖνον ἐχεῖσε ἐξεναντίας αὐτοῦ, ἀπόστειλον δὲ λαὸν τοῦ εἰσελ- 
ϑεῖν ὅϑεν εὗρες τὴν ὁδόν. ἐγέζωδαν δὲ ἄνδρα ἱκανὸν τὸν ἄγοντα 
αὑτούς. ποιησάτωσαν δὲ πυρσὸν εἰσελθόντες, εἴπερ ἐν νυχτὶ εἰσῆλ- 
ϑον, εἰ δὲ ἐν ἡμέρᾳ, χαπνόν. καὶ πρόσεχε ἵνα ὁπόταν ζαλισϑέντας 
χαὶ ταρασσομένους αὑτοὺς ἴδῃς » ἐπέλϑης καὶ σὺ κατ᾽ αὑτῶν. τούτῳ 
γὰρ τῷ τρόπῳ ὁ πορφυρογέννητος χῦρ Βασίλειος ὁ βασιλεὺς ἐχειρώ- 
σατο ιδ΄ χιλιάδας Βουλγαρίους εἰς τὸ δέμα τῶν Ζαγορίων, ἐξάρχον- 
τος αὑτῶν τοῦ στρατηγιχωτάτου Σαμουΐλ. 

Ἐπαινετὸν δέ ἐστιν να εἰς πᾶσαν χώραν εἰς ἣν ἄν τραπῆς, 
ἐὰν εὑρήσεις ἀδικίας εἴτε παρὰ τοῦ δημοσίου εἴτε παρὰ τῶν πρα- 
χτόρων ἐπιγεγενημένας, ἐχχόπτῃς αὑτὰς, μάλιστα δὲ εἰς τὰς ἄχρας. 

εἰ δὲ ἀδυνάτως ἕ χεις χόψαι καύτας, γράφε τῷ βασιλεῖ ἀνενδοιάστως. 
πολλαὶ γὰρ χῶραι ἐκ ταύτης τῆς αἰτίας ἀπώλοντο χαὶ οὐχ ὀλίγοι 
ηὐτομόλησαν εἰς ἔϑνη χαὶ ἐξηγαγον αὐτὰ χατὰ τῶν Ῥωμαίων. 
οἷον γέγονεν ἐν ταῖς ἡμέραις τοῦ εὐσεβεστάτου βασιλέως τοῦ Μονο- 
μάχου. ἀπελϑὼν γὰρ εἰς Ἰβηρίαν χαὶ Μεσοποταμίαν τῇ προστάξει 
αὑτοῦ ὁ Σερβλίας ἀναγράψασϑαι χαὶ ἐπιϑεῖναι τέλη ἃ οὐδέποτε εἶδον 
εἰς τὴν χώραν αὑτῶν οἱ ἐχεῖσε ἄνϑρωποι (ὃ χαὶ ἐποίησεν, ἣν γὰρ δει- 
γότατος εἰς πάντα), αὑτομολῆσαι τούτους πανοιχεὶ παρεσχεύασε πρὸς 
τὸν βασιλέα τῶν Περσῶν. οἵ χαὶ ἐξαγαγόντες αὐτὸν πανστρατεὶ χατὰ 
τῆς Ῥωμανίας μυρίων χαχῶν χαὶ συμφορῶν ταύτην ἐνέπλησαν. 

Ἐὰν εἶ ατεστολιασμένος εἰς τὸ ϑέμα σου, μὴ εἶ μεριμνημένος, 

ἀλλ᾽ ἔσο πάντοτε ἕτοιμος. οὐχ οἶδας γὰρ πότε ἐν “«ρεία σου γενῆ: 
σονται. μὴ ἀγάπα τὸν προξενοῦντά σοι τὰ ἐχ τῆς ἀδιχίας νομίσμα- 
τα, μηδὲ χαταφρονήσῃς τῶν ἐντοπίων, εἰ χαὶ τῶν ἀσήμων ὦσι, 
ἀλλὰ ἀγάπα καὶ ἐλέα πάντας. καὶ σὺ μετὰ πάντων ὁμίλει, καὶ οὐ μῆ 
σε λανϑάνουσιν οἱ ἄνδρωποί σου ἀδιχοῦντες" καὶ ὅτε διαδέχη, οὗ μὴ 
ὕπο χωρῆσεις, χρυφίως, ἀλλὰ πάντες χαὶ προπέμψουσί σε καὶ λυπηϑῆ: 
σονται ἐπὶ τῇ διαδο) χἣ σου χαὶ εἰς πολλοὺς χρόνους ἕναυλον ἕξουσιν 

Ἵ ζαλησϑέντασ (οἵ, ς. 68) . 10 δέμα] δάμα 19 ἰβηρίαν 
. 30 ἴδ᾽ον 21 5ᾳ. δυνότατοο 93 πανστρατὸὶ 28 ὧση 81 ὑπὸ- 

χορίσει 
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τὴν ἀρετῆν σου. εἰ δὲ εἰς αἰσχρὰ χέρδη ἀποβλέπῃς, οὐδὲ τὰ ἀπὸ δι- 
88 χαίων πόρων χερδήγσεις χαὶ ἐγκληϑεὶς ἀχρειωϑῆσῃ, καὶ οἱ ϑεματιχοὶ 
ἑορτὴν ἐξαίσιον ὁ ἑτησίως ποιοῦσι τὴν ἡμέραν. τῆς διαδοχῆς σου χαὶ 
σὺ λαϑραίως ὑποχωρῆσεις. . 

ὅ Δημοσιαχὴν δὲ δουλείαν ἔχουσαν ἀπαίτησιν μηδόλως ἐγχειρι- νῇ 
σϑῆς" οὐ δύνασαι γὰρ Θεῷ δουλεύειν χαὶ μαμωνᾷ. στρατηγὸς γὰρ περι τοῦ μὴ 

ϑ 
χαὶ χαλαμαρὰς ἀπαιτητὴς οὐ δύνασαι εἶναι. εὐ ρλμίρροι 

᾿ δημοσιαχὸν 
δουλείαν, 

Τοὺς χόλαχας χαὶ τοὺς πρὸς χάριν ὁμιλοῦντάς σοι φεῦγε ὡς νγ 
φεύγει τις ἀπὸ ὄφεως. ἀλλὰ μηδὲ σὺ πρὸς χάριν γράφης ἢ λέγης ἦτ' κολάκων. 

0 τιν ἴσως γὰρ προσάπαξ ἀποδεχϑῆση᾽ ἀλλὰ πάντα ἃ λέγεις ἐν 
ἀληϑεία λέγε. χαὶ εἰ ἔστι σχληρὸν, πρῶτον μὲν οὐχ ἀποδέξονταί σε, 
ἔσχατον δὲ καὶ πάνυ σε ἐπαινέσουσι. 

Ὅταν δὲ σχολάσεις καὶ οὐχ ἀσχολῇ.͵ εἰς στρατηγικὰς δουλείας, νὰ 

ἀναγίνωσχε [στρατηγιχὰς δουλείας] χαὶ βίβλους, χαὶ ἱστορίας χαὶ τὰς περιτοῦμῇ ἀρ- 
δ τῆς ἐχχλησίας βίβλους. χαὶ μὴ εἴπης" τίς ὠφέλεια “στρατιώτῃ ἀπὸ τ᾽ ἜΣ 

τῶν δογμάτων χαὶ τῶν ἐχχλησιαστικῶν βίβλων; πάνυ γὰρ ὠφελη- τα. 
ϑήσῃ" χαὶ εἰ ἀχριβῶς προσέχεις, οὗ μόνον δόγματα χαὶ ψυχωφελῆ 
διηγήματα χαρπώσῃ ἐχ τούτων, ἀλλὰ χαὶ γνωμιχὰ χαὶ ἡηϑικὰ καὶ 

στρατηγιχὰ᾽ σχεδὸν γὰρ. πᾶσα ἣ παλχὼ στρατηγιχά εἰσιν. ἀλλὰ χαὶ 
Ὁ γνωμικὰ χαὶ ἐν τῇ χαινῆ οὐχ ὀλίγα χαρπώσεται. ὁ σπουδαῖος. ἐγὼ 
γὰρ τοιοῦτον ἐφίεμαι εἶναί σε, ἵνα ϑαυμάζωσί σε πάντες εἴς τε τὴν ἀν- 
δρείαν σου χαὶ εἰς τὴν εὐβουλίαν σου χαὶ εἰς τὴν γνῶσιν χαὶ εὐγλωτ- 
τίαν σου. χαὶ εἰ ταῦτα ἀσπάσῃ χαὶ φυλάξεις, μαχάριος ἔσῃ. ἐγὼ 
γὰρ συνέταξά σοι ταῦτα μὴ ὄντα εἰς ἄλλο στρατηγικὸν μηδὲ εἰς 

5 ἄλλο βιβλίον" ἐξ οἰκείου γάρ μου συλλογισμοῦ χαὶ ἐξ ἀληϑινῆς πείρας 
ταῦτα συνέταξα. ὠφελήσουσι γάρ σε πάνυ. μέτελϑε δὲ χαὶ τὰς τῶν 
ἀρχαίων στρατηγίας" καὶ ταῦτα μὲν ἐκεῖσε οὐχ εὑρήσεις, ἕτερα δὲ τού- 
των χρείττονα καὶ ϑαυμαστὰ χαὶ πληρη σοφίας εὑρῆσεις. 

Ἐάν σοι ἐπέλϑη δουλεία, εἴτε στρατηγιχὴ εἴτε ἰδιωτιχὴ εἴτε νε 
Ὁ ἀγτιγράψαι εἴτε στρατοῦ ἐπὶ ελὺ δ αϑαι εἴτε εἰς ἀγρὸν ἐξελϑεῖν εἴτε περι τοῦ τά- 

“΄ 

«» 

8 διχδοχῆς] διδαχήσ 6 μαμωνᾶ] μονᾶ 7 γγδοβιϊϊοτίξ βοτί- 
Ὁ6ΓΘ χαλαμαρᾶςε 8 ὁμιλούντα σοι 18 σχολάζῃς) 461 εἷς τε] εἴτε 
2θ μετέλϑε 28 πλήρησ ἢ 

ωηἁ 
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χειον διοϊκεῖν 
τὰσ δουλείασ. 

υς 
περι συνέσεως. 

νζ 
αερι τοῦ μὴ 

παρορὰν τᾶσ 
ἀδιχίασ. 

Υ νὴ 
περι τάξεως. 

40 Ὁ ΚΡΚΑΥΜΕΝΟΥ :-- 

ὠνησασϑαί τι εἴτε τι ἕτερον, χαὶ ἐνδέχεται, ποίησον αὐτὸ χαὶ μὴ 

ἀναβάλῃ. εἰ δὲ ὀχνῆσεις, οὗ λυσιτελές σοι ἕσται᾽ προστεϑῆσονται γάρ 
σοι χαὶ ἕτεραι δουλεῖαι.χαὶ οὐ δυνῆση πληρῶσαι πάσας χαὶ χαταλί- 
πῆς τὰς πλείονας ἄχων χαὶ μὴ βουλόμενος. εἰ δὲ ποιήσεις αὑτὰς ἐν 
σπουδῇ, ἀσυντάκτως αὑτὰς ποιήσεις καὶ οὐ χαταλόγον. τοὺς ψόγους 
παραφυλάττου" εἰ δὲ ποιεῖς ἀγαϑόν, ψέγουσί σε δὲ ἀνόητοι, ἐν τούτῳ : 
μὴ ἐνδοιάσῃς" ἀγαϑόν σοί ἐστι ψεχϑῆναι ὑπὸ πολλῶν ἀφρόνων, ἢ 
ὑπὸ ἑνὸς σοφοῦ χαὶ πολυπείρου. 

Ἔσο πρᾶος χαὶ ἐπιειχὴς χαὶ ταπεινὸς, μὴ τῇ προφάσει δὲ τῆς 
ταπεινώσεως χαταπεφρονημένος, ἄλλ᾽ ἔσω μὲν ἔχε ταπείνωσιν, ἕξω- χ( 
ϑεν δὲ ὁρῶσί σε δείχνυε σεαυτὸν ἔνδοξον χαὶ ὑψηλὸν, χαὶ ἐπιτήδευε 
ἐν πᾶσι τὸ πάντας ὑπερέχειν, ἕν τε ὁμιλίᾳ χαὶ στολῇ χαὶ βαδίσματι 
χαὶ ἔργοις. χαὶ ταῦτα μὲν ὅταν εἶ ἐν ταξιδίῳ χαὶ ἐν πολεμία" ὧν δὲ 
εἰρηνικῶς καὶ ἐν ἀδεία, ἔχε ταπείνωσιν διηνεχῶς χαὶ λιτότητα. 

Μὴ παρορᾶς ἀδιχίας. φησὶ δέ τις δοφός" χόλαζε χρίνων, ἀλλὰ μὴ 1 
ϑυμούμενος. εἰ γὰρ. τὰς ἀδικίας παραβλέπεις, παραβλέψεταί σε ὁ 
μόνος δίχαιος. αἰσχρὸν δὲ λόγον οὗ μόνον μὴ λέγειν, ἀλλὰ μηδὲ 
ἀχούειν καταδέχου. 

Μὴ ϑέλε εἶναι πολιτικὸς" οὗ γὰρ δύνασαι στρατηγὸς χαὶ μῖμος 
τυγχάνειν. εἰ δὲ χαί τινες οὕτως στρατηγοῦσιν, ἀλλ᾽ οὐ χαταλόγον, 90 
παραξίαν δέ. ὁ γὰρ ἀτάκτως ὁμιλῶν καὶ γελῶν ὡς ἄταχτος χατα- 
φρονεῖται χαὶ ψέγεται. ὁ γὰρ στρατηγὸς τύπος χαὶ ὑπογραμμὸς ὀφεί- 
λει εἶναι πᾶσιν᾽ ἀφρονευσαμένου γάρ τινος τῶν ἀνωνύμων οὐδ᾽ εἰ 
ἔσφαλέ τις ἐπίσταται διὰ τὴν εὐτέλειαν αὐτοῦ, πταίσας δὲ σὺ ὁ στρα- 
τηγὸς τὸ φαυλότατον χαὶ οὐδαμινώτατον οὐχ ἔλαϑες, ἀλλ᾽ εὐθὺς ἐν 29 
ταῖς πάντων ἀχοαῖς ἐξεχύϑη. εἴπω γάρ σοι τοιοῦτόν τι. Βασίλειος ὁ 

Πεδιαδίτης κατεπάνω Σιχελίας ὧν καὶ εὐκαιρέσας ἡμέρας τινὰς ἔπαιξε 
τὴν τάβλαν, οὐχ ἔλαϑε δὲ τὸν βασιλέα, ἀλλ᾽ ἔγραψεν αὑτῷ οὗτος" 
ὡς ἀνέμαϑεν ἡ βασιλεία μου, κατώρϑωσας τὴν τάβλαν. χαὶ οὐχ 
ἐμνήσϑησαν αἱ πολλαὶ αὑτοῦ δουλεῖαι, ἀλλὰ τὸ οὐδαμινὸν ἐλάττωμα. 80 

1 αὐτῶ 8 ἕτερι 18 πολεμίω 15 84. γοσβὰβ χόλαζε “--- 
ϑυμούμενος. Ἰορὶ αν ἰαΐοῦ γνώμας μονοστίχους οοἀϊοὶβ Ὑἱηάον. ΡὮ}]0]. 6Γ. 
ΟἸΧΥ (Μοίποκθ ΕἾαρπι. οοπὶ. στ. ΙΥ̓ ν. 8366). Τοπιοηδοίΐ δάβοσ δία ἰδ 
Απθοὰ, ΒοίΞ5. 1 ». 118 (Ναιυεῖς Τταμ. Βτ. ἔν. Ὁ. 648). 106 παραβλέπαν- 
ταί σε (οἴ. 6. 219) 21 ἄταχτος)] ἀτάχτοσ 244 εὐτελεέχν 27 παι- 
διάδίτησ (εἴ. Οϑάγ, 11 Ρ. 523 οἀ. Βοπη.) ἴ, εὐχερέσασ 28 οὕτως 
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Τοὺς στρατιώτας σου ἀνάγχαζε πρὸ πάντων ἔχειν ἐἰπϑς χαλοὺς νῦ 

χαὶ τὰ ἄρματα αὐτῶν ἀνελλιπῆ χαὶ ἐστιλβωμένα, σελοχάλινα δὲ καὶ περι ἁρματώ- 
πέδιλα ἐπιτήδεια. πληροφορήηϑητι γὰρ ὅτι εἰ ἔχει ἕππον χαὶ στολὴν κ τε δῶ 
χαὶ ἄρματα χαλὰ ὁ στρατιώτης, εἰ μέν ἐστιν ἀνδρεῖος, γίνεται δι- ᾿ 

6 πλοῦς, εἰ δέ ἐστι δειλὸς, πληροφορήηϑητι ὅτι ϑαρσοποιεῖται χαὶ μερι-. 
ι χῶς ἐνεργεῖ. εἰ δέ ἐστιν ἄτζαλος, ἔχων. σέλαν μεγάλην, πέδιλα]: 

ἀνεπιτήδεια, ἕππον οὐχ ἀγαϑὸν, ἔσο γινώσχων ὅτι οὐ χἄν ἀνδρεῖός 
ἐστιν ἀλλ᾽ ἢ τὴν σωτηρίαν ἑαυτῷ διὰ φυγῆς πρὸ καιροῦ σοφίζεται. 

Μανϑανέτωσαν δὲ οἱ ὑπὸ τὴν ἐξουσίαν σου σωφρονεῖν ζηλοῦντες ξ 

ιὸ τὸν βίον σου" ὅπλα γὰρ πολέμου δικαιοσύνη. μεϑ 
Ἐὰν εἶ εἰς ἄχραν χαὶ ἐχ τῶν ὑπηχόων τινὲς διά τινα αἰτίαν ἀναι- ξα 

σχυντήσωσιν, εἰ μέν ἐστιν ἀναγκαῖον, σπούδασον τοῦτο χαταπαῦσαι διὰ περι τοῦ τρι 
συνέσεως" εἰ δὲ καὶ μετὰ ϑυμοῦ καὶ ἀπηνείας βουληϑῇς τοῦτο στῆ- ἣνε τὰ τη 
σαι, μᾶλλον ἀναισχυντοτέρους αὐτοὺς: ποιήσεις χαὶ γαώσεις χαὶ τὴν 

1ὅ χώραν χαὶ ἀχρειωθῆς χαὶ σύ. ἀλλὰ τὰ μὲν μετ᾽ ἐπιειχείας μετέρχου, 
τὰ δὲ ἀγνοεῖν προσποιοῦ, ἵνα μὴ γνώσωσιν ὅτι διὰ φροντίδος. χέχτη- 
σαι τοῦτο. νοῆσαντες γὰρ εἴτε φοβηϑῶσι χαὶ εἰς ἀποστασίαν χωρῆ- ᾿ 
σωσιν, εἴτε χενοδοξήσαντες χαταφρονήσουσί σου. εἰ δὲ οὗ δέχεται ϑε- 
ῥαπείαν οὕτως, τότε ἐξανάγχης μετὰ δυνατῆς χειρὸς, ἀλλὰ σχόπει 

20 μὴ ἀστοχῆσας χινδυνεύσης. τέως δὲ τοῦτο μετὰ ταραχῆς ἀπέχο. 
Ἐὰν ἐξέλϑη τὸ ἔϑνος χατὰ τῆς χώρας σου καὶ μάϑης ἀχριβῶς ξβ 

μὴ δύνασϑαί σε κατὰ πρόσωπον αὑτοῦ στῆναι, μὴ αἰσχυνϑῆς ἀπο. περι τοῦ ἔαν 

στῆναι ἀπὸ σοῦ, ἀλλ᾽ ἀπόστηϑι ἀπ᾽ αὑτοῦ χαὶ ἀχολούϑει αὐτῷ, εἴτε ΡΘΕ 
ὄπισϑεν εἴτε .π πλαγίου. καὶ ἐὰν εἶ σῳζόμενος σὺ, ἀπλωϑῆγαι αὗ- σαι τὴν χώραν 

26 τὸ ὡς ϑέλει οὐ τολμᾷ οὔτε υἣν τὴν χώραν σου χουρσεύσει, ἀλλὰ δου. 
συντεταγμένον ἔσται χαὶ εἰ δοκιμάσαι χουρσεῦσαί σε, εὑρήσεις αὑτὸ 
ἐσχορπισμένον᾽ χαὶ εἰ οὐχ ὀχνῆσεις, χλασματίσεις αὑτὸ" χαὶ εἰ οὗ 

᾿χλασματίσεις, ἀλλ᾽ οὖν οὐδὲ ἁπλωϑῆσεται ὡς ϑέλει. καὶ οὕτως [ϑέλλει] 
ποιῶν φυλάττεις χαὶ τὴν χώραν σου χαὶ τὸν στρατόν σου σῶον. εἰ δὲ 

80 αὐθαδῶς πολεμῆσεις αὐτῷ, ἀπολέσεις μὲν τὸν λαόν σου, ἐξαλείψει δὲ 

1 πρὸσ πάντων ἔχεισ ὅ δειλὸ 7184. οὐχὰν ἀνδρείωσ ἐστὶν’ ἀλλ ἐϊ 
10 Ἰοοὰβ δοτγυρία8 τὸ] τηαί 8, - 1{1 εἶ] εἰὲν ἱρ. χαὶ δἀάϊάϊτηαξ. 
16 π προσποιεῖ 21 παπλογατα ἴῃ Ἰρλγρίηθ πο05 δά ἀ] ἀΐτηπ. 22 αὑτὸν 
28 ἀπὸ σοῦ] ἀπ᾿ αὐτοῦῦὸῦὸ 24 ὄὅπγϑεν [Ὁ. ἀπὸ πλαγίου] εἰσ ὁπλα- 
Ὑΐον (ροξδὶβ οἰΐδηη ἐχ τῶν πλαγίων, 24 85ᾳ., ἰΐοπι 26 οἱ 27 αὑτὸ] αὐτῷ ᾿ 
ἐ0 σηντεταγμένοσ 

περι διχαιόσό-᾿ 

Ἰπὰ - »--- “α«Ψ.2.»..΄΄.- . - . ,Δ- “- ΙΝ), αὐ εἔδδ 4 πὰπ ας 
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42 ὉΠ ΤΟ τς ΚΕΚΑΥΜΕΝΌΥ 

χαὶ τὴν χώραν ἀφόβως τὸ ἔϑνος, χαὶ ἔχεις εὐδῆνον μὴ στρατηγῆσας 

45 Ἐὰν δὲ ἀπέλϑης πολεμῆσαι ἔϑνος ἢ χάστρον, πρῶτον χατουνεύσας 
ἐὰν ἀπέλϑ(η) χαἱ ἀπλιχεύσας χατάστησον τὸν λαόν σου εἰς τὴν χατοῦναν, ἕχαστον 
πολεμήσαι 

ἔϑνοσ ἢ χαστ- ξἰς τὴν τάξιν αὐτοῦ. ἀλλὰ μὴ πλησίον πολλὰ ἀπλικεύσης, Να μὴ ὁ 
ρον. χατασχοπεύῃ παρ’ αὑτῶν. χαταστῆσας δὲ τὸν στρατόν σου χαὶ ἀνα- 

παυϑεὶς, τότε, εἰ ϑέλεις, χώρησον πρὸς πόλεμον χατὰ τοῦ ἔϑνους 
τυχὸν ἣ τοῦ χάστρου. ἄχουσον γὰρ τί ε[παϑον οἱ ταύτην τὴν τάξιν, 
μὴ φυλάξαντες. Θεσσαλονίχη πόλις ἐστὶν ἐπὶ... πολυάνϑρωπος...... 
μετὰ πλήϑους πολλοῦ Βουλγάρων εἰς τὸ πολεμῆσαι αὑτὴν, οὖχ ἔπηξε τὸ 

πρῶτον τὴν σχηνὴν αὑτοῦ ἐν τόπῳ ἐπιτηδείῳ χατουνεύσας τὸν 
στρατὸν αὐτοῦ, ἀλλ᾽ ὡς ἤρχετο μετὰ τοῦ τούλδου προσπελάσας τοῖς 
τείχεσιν ἤρξατο πολεμεῖν. ὁ δὲ λαὸς αὑτοῦ ἣν ἀπὸ τοῦ χόπου χαὶ 
τῆς ταλαιπωρίας χεχμηχὼς" ὁ γὰρ ἀπὸ τῆς ὁδοιπορίας χάματος 
ἐχλύειν οἶδε χαὶ ὀχνηροὺς ποιεῖν καὶ τοὺς δώμῃ καὶ ἀλχῇ σώματος 16 
ὑπερέχοντας. μὴ χατουνεύσαντος δὲ, ὡς εἴρηται, ἐζαλίζοντο ἔνϑεν 

χἀχεῖϑεν, ὁ μὲν ὕδωρ πιεῖν ϑέλων, ὁ δὲ τὸν ἕκπον αὑτοῦ ἀναπαῦσαι, 
ὁ δὲ ἑαυτὸν χεχμηχότα ἀναυτ σμοϑδῖ, ϑεασάμενοι οὖν αὐτοὺς οἱ εὐδὲν 
τοῦ χάστρου οὕτως ἀτάχτω- πλανωμένους ἐχπηδήσαντες αἴφνης ἐπέ- 
ϑεντο αὐτοῖς χαὶ αὐτίκα ἔτρεψαν τοὺς Βουλγάρους τροπὴν μεγάλην. 20 
χαὶ οἱ μὲν αὐτῶν ἐσφάγησαν, ἄλλοι δὲ ἀπέϑανον ὑπὸ τῆς δίψης καὶ 

τοῦ καύματος, οἱ δὲ λοιποὶ ὡς πρόβατα ἐλαυνόμενοι ἐν μάνδρᾳ ἐζω- 
γρήϑησαν. ὁ δὲ ᾿ἈἈλουσιανὸς ὁ ϑαυμαστὸς ἐχεῖνος στρατιώτης μόνος 

᾿ ἀπέδρασεν, ἀποβαλόμενος καὶ τὸν ϑώρακα αὑτοῦ. πρόσεχε οὖν τούτοις. 
ξὸ Ἐξελθόντων τῶν Πατζινάχων κατὰ συγχώρησιν Θεοῦ χαὶ ἐπιβάν- 26 

τερον περι τῶν των τοῖς ὁρίοις τῶν Ῥωμαίων ἀπεστάλη Κωνσταντῖνος ὁ ῥαίχτωρ παρὰ 
πατζινάχων. 

τοῦ εὐσεβεστάτου βασιλέως τῶν Ῥωμαίων τοῦ Μονομάχου μετὰ στρα- 
τοῦ χαὶ δυνάμεως πολλῆς, πολεμῆσαι τοὺς Πατζινάχους. ὃς ἀπελθὼν 
χαὶ ϑαρρῆσας εἰς τὸν ἄπειρον ἐχεῖνον στρατὸν οὐχ ἐχατούνευσεν οὐδὲ 

Σ 

1 εὐθῆνον] εὐθυνϑῆναι 8 ἀπέλϑης) ἐπέλϑη ἰδ. χατουνεύσαι 
ᾧ ἀπληκεύσαςσ ἴῃ δο6 υοφαθ σοάϊΐοο πορηθπασδπι, βου θἐϊατ. 9 ϑεσαλω- 
γίχη ἰδ, ἱπαϊοανίηιβ ἸΔοῦπ88, συδγυπ ἰὴ αἰΐογα βδυὰ ἀυνὶθ ΑἸπδίδηὶ 

ΒοΩΘῺ ἰηἰοτοίἀ. 18 ἐχχλείην' οἱ δὲ 160 κατανεύσχντοσ ἰδ. ἐζα- 
λύζονο [18 αὐτοὺς] αὑτὸσ 20 ἔστρεζφαν 28 Ἀλουσιάνος δ8ρ- 
ΡΟ] ἃ Οθάγοηο δὲ Ζοηδᾶσγα, Ἀλλουσιάνος εἶνθ Ἁλουσιάνος ἃ Ρ56]10 (88- 
ἴ.8Δ6 Μεσαιων. Βιῖβλ. ΙΥ̓͂ Ρ. 71 54ᾳᾳ.). 28 πατζηνάχουσ (ῃ6486 δος 5010 
Ἰος0) 29 ἐχείνον 
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ἔπηξεν τὸν τἀπυλεϊνα αὐτοῦ ναὶ διανεΝωυδέν τὸν στρατὸν χεχμηκότα, 
ἀλλ᾽ ὥρμησεν εὐθδὺς χατ᾽ αὑτῶν εἰς πόλεμον. οἱ δὲ Πατζινάχοι ἐχπη- 
δήσαντες ἐξ ἀ ἀναπαύσεως γαυριῶντες παρετάξαντο κατ᾽ αὐτῶν᾽ εἴωϑεν᾽ - 
γὰρ ἡ τρυφὴ καὶ ἀνάπαυσις ϑαρσαλεωτέρους ποιεῖν χαὶ τοὺς ἄγαν 

6 ἀτυχεῖς. οἱ δὲ Ῥωμαῖοι χαὶ οἱ ἵπποι αὐτῶν ἀγαναχτήσαντες πῆ μὲν 
ἀπὸ τοῦ κόπου τῆς ὁδοιπορίας πῇ δὲ ἀπὸ τοῦ καύματος χαὶ τῆς δίψης 
οὐδὲ μικρὰν προσβολὴν αὑτῶν ἡδυνήϑησαν ὑποστῆναι, ἀλλ᾽ εὐθὺς 
εἰς φυγὴν ἐτράπησαν, χαὶ γέγονε φόνος μέγας. ἐχεῖσε γὰρ ἔπεσαν 
οἱ ῥωμαλεώτατοι χαὶ ἀλχιμώτατοι τῶν Ῥωμαίων" ἀπώλοντο γὰρ μυ- 

10 ριάδες πολλαὶ, χαὶ σχεδὸν πᾶσα ἡ τῶν Ῥωμαίων χώρα ἐπλῆσϑη 
ϑρήνων. 

. 163 [ Ἐὰν ἐπέλϑῃ ἔϑνος χαὶ ἔστιν ἀπαραίτητος ὁ πόλεμος, εἰ μέν εἰσιν ξε 

οἱ ἐναντίοι ἐν σπάνει χορτασμάτων γχαὶ νομῆς ἐνδείᾳ τῶν ἀναγχαίων, κΦρ' τοῦ χαι 

σὺ δὲ εἶ ἐν ἀφϑονία πάντων, ἀναβάλλου τὸν πόλεμον ὑπουλευόμενος ἐμ " ΕΣ και 
1 τὸ ἔϑνος χαὶ παραβιβάζων αὑτὸ ἡμέραν ἐξ ἡμέρας. ἀπόστειίλε δὲ ἔνδιανσκοπῆν. 

χαὶ τῷ ἐξάρχοντι αὑτῶν δῶρα καταχοιμίζων αὑτοῦ τὴν ϑρασύτητα. 
ἰχϑὺν γὰρ δέλεαρ ζωγρεῖ, τοὺς δὲ πλείστους τῶν ἀνδρώπων λῆψις 
δώρων καὶ γρυσοῦ χλωρότης. παραβιβάζοντός σου γὰρ αὑτοὺς τα- 
λαιπωρήσουσιν οἱ ἵπποι αὐτῶν ἀπὸ τῆς σπάνεως τῶν χορτασμάτων 

2) χαὶ τῆς νομῆς χαὶ ἁπλῶς πάντων τῶν ἀναγχαίων χαὶ αὑτὸ τὸ ἔϑνος 

χαχοπαϑοῦν ἀδυνατῆσει. ὁπόταν δὲ μάϑης ταλαιπωρῆσαι τούτους, 
τότε ἐπίϑες αὐτοῖς χαὶ εὖ οἶδα ὅτι σὺν Θεῷ συντρίψεις αὑτούς. 

Ὡσαύτως παραβίβαζε χαὶ ὁπόταν σοι λαοῦ ἐπιβουλὴ ἐπέρχεται ξς 
εἰς βοηϑειάν σου" πλὴν ἔσο ἀπὸ τοῦ τόπου ἐξησφαλισμένος, εἰ δύνα- Αἰ ΠΣ “ὧν 

ἢ σαι. ὅτε δὲ παραβιβάζεις φύλαττε χαὶ νυχτὸς χαὶ ἡμέρας, ὅση σοι ὀνονρ των " 
δύναμις, ἵνα μὴ ἐπιπεσόντες σοι ἐξαίφνης οἱ ἐναντίοι διαφϑείρωσί σε. 
εἰ δὲ οὐκ ἔχεις ἀφϑονίαν πάντων οὐδὲ προσδοχεῖς λαὸν σῶν ἐπιβου- 
λὴν, ἀλλὰ καὶ τοῖς ἀνθρώποις καὶ τοῖς ζῴοις 'σου ἐν σπᾶνει εἰσὶ τὰ 
ἀναγκαῖα, μὴ ἀναβάλῃ τὸ σύνολον, ἀλλὰ πλησιάσας αὐτοῖς ἐν χώρᾳ 

30 ἐπιτηδεία διανάπαυσον τὸν λαόν σου δύο ἢ τρεῖς ἡμέρας, εἰ ἔχεις ἄδειαν, 

2 εὐϑὺς] αὔϑεισςσ 8 56. εἴωϑεν γὰρ] εἰωθδελχϑῆσ (χ οχ ὃ ἔδοίο) 
11 ϑρόνον. 12 ἐπέλϑῃ] ἀπέρχη (υδηι δὰ Βογίρίπγδπὶ ΡΓΟρία8 5819 
δορδάθγοβ βουϊϑοηάο ἐπέρϑῃ) 13 ἔνδια 15 ἀπόστηλε (ᾳποᾶ οδΥθ9 
τηαΐο5 ἴῃ ἀπόστειλον, β6ὰ νἱάογὶ ρμοίϑβὲ ἢ. 1, βουϊροηαπ 6866 ἀπόστελλε) 
18 αὐτοὺς] αὐτοῦ 19 οἱ ἵπποι] οἶπποι ἰΡ. τῆσπάνεωσ 22 ἐπί- 
ϑες] οἵ, 6. 425.  δ80 εἰ δὰ! πη. 
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χαὶ τότε ἀπάρας χρότησον ον πόλεμον: μὴ ἀργήσης δαὶ ἐπλιπένξων σοι 
τῶν ἀναγχαίων ἀπολέμητος τραπήσεται ὁ λαός σου. βραδύνοντος γὰρ 
καὶ ἐν σπάνει ὄντος τῶν ἀναγχαίων δειλιάσουσι χαὶ ὑποχωρῆσουσιν. 
ἀλλὰ εἴπω δῆ σοι τι τοιοῦτον συμβάν.͵ ὁ μοναχὸς Βασίλειος χαὶ 

προνοητὴς Βουλγάρων ἀπεστάλη παρὰ τοῦ ἀοιδίμου βασιλέως τοῦ δ 
ΜΙονομάχου πολεμῆσαι τοὺς Πατζινάχας. ἀπελϑὼν οὖν χαὶ πλησιάσας 

αὑτοῖς, ἔχων καὶ τὸν ἀκόλουθον Μιχαὴλ σύνεργον αὑτῷ᾽ στρατὸς δὲ 
ἣν ἀμφοτέρων πολὺς" ἀπελϑόντες, ὡς εἴρηται, καὶ πλησιάσαντες αὐτοῖς͵ 
ἐξ ἀπειρίας οὐχ ἡϑέλησαν πολεμῆσαι αὑτοὺς αὐτίκα, ἀλλ᾽ ἐπαρεβίβα- 
ζον ἡμέραν ἐξ ἡμέρας. ἐπιλιπούσης δὲ τῆς τροφῆς τῷ στρατῷ χαὶ 1 
τοῖς ζῴοις᾽ οἱ ἐναντίοι γὰρ ἰόντες ἀπὸ τῆς σπατάλης ἤρχοντο πλησίον 
τοῦ φοσάτου ἀλαλάϊζοντες χαὶ πάλιν ὑποχωροῦσιν" οἱ δὲ Ῥωμαῖοι τὸ εν 
μὲν ἀπὸ τῆς σπάἄνεως τῶν ἀναγχαίων ταλαιπωρήσαντες, τὸ δὲ χαὶ 
δειλιάσαντες ἐχ τοῦ ὁρᾶν αὐτοὺς χαϑεχάστην χαὶ ἐνωτίζεσϑαι τοὺς 
τούτων ἀλαλαγμοὺς, ἐτράπησαν μόνοι χωρὶς πολέμου. νυχτὸς γὰρ 16 
ἐπιβάντες τοῖς ἵπποις ἔφυγον. ἀλλ᾽ οὐ διέφυγον τὰς γεῖρας τῶν ὑπε- 

γαντίων, χαὶ γέγονεν ἐχούσιος καὶ ἐξ ἀπειρίας χατάλυσις τοῦ στρατοῦ. 
᾿ποῖς γὰρ χόπῳ χαὶ χαμάτῳ ταλαιπωροῦσι χαὶ ἐνδείᾳ εἰ χαὶ- πολέμου 

προσδοχία ὁ ἐπίκειται, ἄχϑος χαὶ ϑόρυβον ταῖς ψυχαῖς ἐμποιεῖ χαὶ ἀμα- 
 χητὶ τὴν τροπὴν ἀρ ἀζιται, φεῦγε, στρατηγὲ, τὰς ὑῆωι ἵνα μὴ 20 

ξη 
περιπέσεις ὡς ὄρνεον εἰς παγί 

Εἰ δὲ ἀχρίτης εἶ, ἔχεις δὲ. τοπάρχην γείτονα, εἰ μὲν εἰρηνικῶς 
ἐστὶ μετὰ σοῦ, εἰρήνευε χαὶ σὺ μετ᾽ αὐτοῦ" πλὴν μὴ πιστεύσῃς, αὐτῷ. 
ἐνὸν μὴ βλάπτε, τὴν δὲ χώραν σου φύλαττε χαλῶς. εἰ δε; μὴ βλα- 
πτόμενος παρ᾽ αὐτοῦ ἐπιχειρήσεις βλάψαι αὑτὸν, πρῶτον μὲν διεγεί- 26 
βεις αὑτόν τε χαὶ τοὺς λοιποὺς τοπάρ; χᾶς χατὰ σοῦ χαὶ ποιεῖς πάντας 

ἀποστῆναι Ῥωμαίων χαὶ δολιεύεσϑαι αὐτοὺς, ἔπειτα δὲ φοβούμενοι 
τὴν δολιότητά σου ὑπ τερασπιοῦσιν αὑτοῦ χαὶ εἴτε λαϑραίως εἴτε φανε- 

ρῶς ἐπιϑέντες σοι χειρώσονταί σε. εἰ δ᾽ οὐ δυνηϑῶσιν, ἀλλ᾽ οὖν βλά- 
ψουσι χαὶ σὲ χαὶ τὴν χώραν τοῦ βασιλέως μέγιστα. καὶ ἔχτοτε εἰ χαὶ 80 

9 σπανὶ 9 ἐξαπερίασ 10. ἀλλεπαρεβίβαζον 11 τῆσπατάλησ 
12 ὑπεχωροῦσανῦ 18 τῆσπάνεωσ 18 κόπῳ χαὶ καμάτῳ] χόπω- 
καμάτω [ΞΞ χοποχαμάτῳ) 2ή ἔνον μῆ βλάπται ,ς 95 ἐπιχειρήσασ 
28 ὑπερασπιῶσιν ἰν. εἶτα. λαϑραίωσ 29 ἐπὶιϑέντεσοι, χειρήσον- 
ταί σοι 
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ἀγάπην ϑέλεις ποιῆσαι, οὐχ ἀληϑεύσουσι πρός σι. εἰ ἱ δὲ ὁ πλησίον 
σου τοπάρχης ἐπιχειρήσει σε βλάπτειν, μὴ ϑρασυνϑῆς χατ᾽ αὐτοῦ, 
ἀλλ᾽ ὑπουλεύσου αὑτὸν καὶ ὑποχρίϑητι εἰρήνην καὶ ἁπλότητα. φύλαττε 
δὲ τὴν χώραν σου χαὶ ποίησον φίλους, εἰ δύνασαι, ἐχ τῆς “χώρας 

Ἐς 
περι πλησίων : 
σου τοπάρχου. 

δ αὐτοῦ, ὅπως δι᾽ αὑτῶν μανϑάνης τὰς βουλὰς αὑτοῦ, καὶ ἀπόστελλε, 
αὑτοῖς δῶρα χατιδίαν. ἀπόστελλε δὲ καὶ τῷ τοπάρχῳ δῶρα φανερῶς 
ὑπουλευόμενος αὑτόν. χαταχαυνώσαντος γάρ σου αὑτὸν διά τε τῶν 
δώρων χαὶ τῆς ὑποχριτικῆς ἀγάπης, ἀμεριμνήσει. χαὶ τότε 
ἐπισωρεύσας σὺ τὸν λαόν σου λεληϑότως χαὶ μετὰ σπουδῆς, ἔπελϑε τ: ΡΤ. 

ιὸ αὐτῷ τε χαὶ τῷ λαῷ αὑτοῦ αἰφνίδιον χαὶ οὐχ ἀστοχῆσεις" ἐξαλείψεις 
χαὶ ἀφανίσεις αὑτόν. χαὶ σὺ μὲν ἐπαινεϑησῃ παρὰ πάντων ἐχϑρῶν τε 

ἐχϑρόν σου. 

χαὶ φίλων ὡς μὴ γενόμενος αἴτιος τῆς ἐνάρξεως αὑτοῦ, τροπωσάμε- 

νος δὲ ἄριστα τὸν ἐνάρξαντα, καὶ παρὰ βασιλέως τιμὰς καὶ εὑεργεσίας 
Ι΄ϑ λήψη ὡς [στατηγῆσας χαλῶς᾽" ἐχεῖνος δὲ εἰ χαὶ δυνηϑῆ ἀποδρᾶσαι, 

16 ἀπρόσωπος χαὶ ἁπαρρησίαστος ἔσειται εἰς τοὺς γειτνιῶντας αὑτῷ το- 

πᾶρχας χαὶ συγγενεῖς, ὡς αἴτιος γενόμενος τοῦ χαχοῦ. ἐροῦσι γὰρ 

αὑτῷ ὡς" ἄξια πέπονθας. μὴ πολεμούμενος γὰρ τί δουλείαν εἶχες 
βλάπτειν ξένην γγώραν χαὶ μὴ βλάπτοντάς σε ἐχϑραΐίνειν καὶ διεγείρειν 
χατὰ σοῦ; χαὶ οὐδὲ βοηϑήσουσιν αὑτῷ, ἀλλὰ μᾶλλον αἰδεσϑῆσονται 

20 χαὶ φοβηϑήσονται σὲ ὡς ἁληϑῆ στρατηγόν. 
Πλὴν ὁπόταν εἰσέλϑῃης χαὶ χουρσεύσῃς τὴν χώραν αὑτοῦ, εἰ μέν 

εἰσι χλησοῦραι ὅϑεν εἰσῆλϑες, μὴ ὑποστρέψης τὴν αὑτὴν ὁδόν. ἐχεῖνοι 
γὰρ γινώσχοντες τὴν δυσχολίὰν τῶν χλησουρῶν προκαταλάβωσιν 
αὑτὰς χαὶ ὑποστρέφοντός σου χλασματίσουσί σε. ὁποῖον ἐποίησεν ὁ 

2 Τριβούνιος ὁ Σέρβος τῷ χατεπάνω Δυρραχίου Μιχαὴλ τῷ τοῦ λογο- 
ϑέτου υἱῷ εἰς Διοχλείαν καὶ ἀπώλεσε τὸν λαὸν αὐτοῦ ἐπέχεινα τῶν 
τεσσαράχοντα χιλιαδῶν ὄντα. εἰσελϑὼν γὰρ ὁ δηλωϑεὶς κατεπάνω εἰς 
Διοχλείαν ἐχούρσευσεν, ὑποστρέψας δὲ εὗρε χατεχομένας τὰς χλησού- 

ῥὰς ὅϑεν εἰσῆλθε, χαὶ ἑάλω. χαὶ εἰ τάχα εἶχεν ἄλλην ὁδὸν εἰς τὸ 
80 ἐξελϑεῖν ἀσχύλτως, ἀλλ᾽ ἀπὸ χαχοβουλίας, μᾶλλον δὲ ἀπειρίας 

3 ὑπολεύσου αὑτῶν ὅ μανϑάνεισς 7 σου αὑτοῦ ῥὑγ. κ.. 8.με- 

ΩΣ 
περι χοῦὔρσου 

χλὴησοῦ- 
“ 

Χαι 

ρημνύήσει 9 λελυϑῶζπα 14 ὡς] ὡς[ ὧσ 15 ἕσειται (οἷ, 6. 42). 
16 συνγενεῖς 20 δυραχίου ἴθ. ΜΠχαὴλ τ υἱῷ] εἴ, σοάγ, ΠῚ ὑ. ὅ48 
Μιχαὴλ πατρίκιος ὁ Ἀναστασίου τοῦ λογοϑέτου υἱός. 26 διώχλείαν οἱ 

Ῥᾶ}}10 ροδβὲ διόχλείαν 97 χιλιαδῶν] οἵ, ο. 76 οἱ ΤοΒοοῖς δὰ Βαϊίππδπηὶ 

Ε΄. στ. 1 ὑ. 388. 

ρόα. 
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ἑάλω. σὺ δὲ ἔχε χατασχόπους χαὶ κὐπδἐξὰς ἐντρεχεῖς, χαὶ πρὸ τοῦ. 
εἰσελϑεῖν σε χατασχοπευσάτωσαν τὰς ὁδοὺς" καὶ ἀφ᾽ οὗ εἰσέλδης χαὶ 
χουρσεύσεις, ἔξελθε δι᾽ ἄλλης ὁδοῦ καὶ ἕξεις τὸ ἀφρόντιστον. εἰ δὲ χαὶ 
οὐχ ἔστιν ἄλλη ὁδὸς, εἴσελϑε ἐξαίφνης ἀμήνυτος χαὶ χουρσεύσας ὑπό- 
στρεζον τάχιον ὅϑεν εἰσῆλϑες. εἰ δ᾽ οὖν, ὁπόταν εἰσέλϑης χουρσεῦσαι, ὃ 
ἕασογ λαὸν ἵνα χρατήησωσι τὰς χλησούρας χαὶ τὰς χορυφὰς τῶν ὀρέων, 

χαὲ ἄνδρας γενναίους χαὶ ἐντρελ εἴς τοὺς ἐξάρχ οντας αὑτῶν, χαὶ χουρ- 

σεύσας ὑποστρέψεις μετὰ τῆς τοῦ Θεοῦ βοηϑείας ἔχων τὸ ἀφρόντι- 

στον, χαίρων χαὶ εὐφραινόμενος. 
φύλαττε, ἀχρίτα, τὰ χάστρα χαὶ τὴν ἐμπιστευϑεῖσαν χώραν, χαὶ 

τοῖς πλησίον σου τοπάρχαις μὴ ἐμπιστεύης, εἰ χαὶ πάνυ ὁμολογοῦσιν 
εἶναι φίλοι σου. εἴπω σοί τι τοιοῦτον συμβάν. χάστρον ἐστὶν εἰς τὰ 
μέρη τῆς Μεγάλης Ἀρμενίας" ἔστι δὲ εἰς ὑψηλὸν τόπον, ἔχον ἐπάνω 
πεδίον ἱκανὸν, ἀρχοῦν καὶ περισσεῦον τοῖς οἰχοῦσιν εἰς τὸ χάστρον εἰς 

τὴν σπόριμον γῆν καὶ εἰς τὴν νομὴν τῶν χτηνῶν [ αὑτῶν χαὶ εἰς πᾶσαν 1ὅ 
αὑτῶν χρείαν, πάντοϑεν χρημνοῖς καὶ φάραγξι βαϑείαις χατησφαλι- ε" 
σμένον, μὴ δεχόμενόν ποϑεν παρά τινος πολεμηϑῆναι. οὐδὲ γάρ ἐστί 
τινι δυνατὸν ἀνελϑεῖν ἐχεῖσε εἰ μὴ διὰ στενῆς ὁδοῦ μιᾶς, χαὶ τότε 
εἰσελϑεῖν πρῶτον διὰ τῆς πύλης τοῦ χάστρου; χαὶ τοῦτο μετὰ δυσχο- 
λίας πολλῆς. τούτου οὖν τοῦ ὀχυρώματος οὐδὲν ἣν ἀσφαλέστερον. 30 
ἐπεϑύμει δὲ ὁ τοῦ Τιβίου τοπάρχης χαὶ πάππος μου ἐγχρατὴς αὑτοῦ 
γενέσϑαι. τί οὖν σοφίζεται; ποιεῖ φίλον διὰ δώρων πολλῶν τὸν 

στρατηγὸν τοῦ τοιούτου χάστρου, δηλώσας αὑτῷ ἵνα οὗ ἄν χρήζη 
ϑαρρῶν ἀποστέλλῃ χαὶ λαμβάνῃ ἃ ἀπ᾽ αὑτοῦ. τούτοις οὖν χαταϑελχϑεὶς. 
ὁ στρατηγὸς ἔτυχε ἐν χρείᾳ γενέσϑαι σίτου, εἶτα δηλοῖ αὑτῷ. ὁ δὲ 20 
μετὰ χαρᾶς εἶπεν᾽ ὅσον χελεύεις. ἀποστέλλει αὑτῷ ζῷα χίλια φέροντα 
οἴτον, χαὶ τοῖς δυσὶν ὄνοις ἡκολούϑει ἄνϑρωπος ὡς δῆϑεν ἐπιμελού- 
μένος αὑτῶν. ἣν συλλογισάμενος γὰρ ὁ στρατηγὸς ὅτι παρ᾽ αὐτοῦ 
τοῦ ἐχϑροῦ τῆς Ῥωμανίας ἐὰν σιταρχισϑῇ τὸ χάστρον μου, τίνος 
ἄξιός εἰμι; εἶτα καταλαβόντος τοῦ σίτου ἀνοίγει μετὰ χαρᾶς τὰς πύ- 80 
λας τοῦ εἰσελϑεῖν χαὶ τὰ ζῷα χαὶ τοὺς ἐπαχολουϑοῦντας αὐτοῖς. οἱ 

μια Θ᾿ 

1 τοποϑέτας 8 χουρεύσεισ 11 ἐμπιστεύω 12 φίλοισσον 
14 περισεύουν 10 νν. αὐτῶν χρείαν' πάντοθεν 18 ἀθίπσορβ Ροβίίϑ. 
17 δεχόμενον πόϑεν 21 τοῦ Τιβίου] τουτοβίου (ρτγαοίογ ἐμβοσρεἴομθπὶ 
ΟΡ Εἶ8, ἃ 418 ἰπ ΠΟΙΙΪΏΘ ῬΧΟΡΥΪΟ ποὺ ἀἰδοτί πίναξ εἰγαιορίεί, οὗ, Οομβῖ. 
ῬοΥΡΙΝ, ἀθ δάπι, ρ. Ρ. 200 οἱ 192 οἱ Θεὰ. 11». ὅ6ὅ8 5αᾳ.) ἵν. ἐγκρατεῖσ 
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δὲ ὡπλισμένοι ὄντες πρὸς μάχην καὶ χεχρυμμένας ἔχοντες τὰς ῥομφαίας 
αὑτῶν ὁπηνίχα εἰσῆλθον, ἐσπάσαντο τὰς πύλας τοῦ κάστρου. καὶ 
χτείνουσι μὲν τοὺς χονταράτους, γίνονται δὲ ἐγχρατεῖς τοῦ χάστρου. 
χαὶ γίνεται ἡ φιλία συμφορᾶς πρόξενος χαὶ μνήμης ἀξία. χρὴ οὖν σε 

ὁ φυλάττεσϑαι ἀπὸ τῶν φίλων μᾶλλον ἢ τῶν ἐχϑρῶν. εἰ γὰρ οὐχ ἐπί- 
στευσεν ὁ στρατηγὸς τοῖς νομιζομένοις αὑτοῦ φίλοις, ἀλλ’ ἔξω τῆς 
πύλης προσέταξεν ἀποφορτῶσαι τὸν σῖτον, ἐχέρδανεν ἄν αὑτὸν χαὶ 

εἰς χενὸν ἡ πανουργία αὐτῶν χατέληγεν χαὶ ὁ στρατηγὸς εἶχεν τὸ. 
ἀφρόντιστον. ᾿ 

ι. Ἐἴπω δέ σοι χαὶ ἕ ἕτερον σόφισμα ἐϑνιχοῦ. ὁ Κατακαλὼν ὁ Κλυ- οὗ 
ζομενίτης στρατηγὸς ἣν Ῥαουσίου. ἤϑελε δὲ στῆσαι τρόπαιον ὁ στρα- ἦλλο τιοῦτον' 
τηγὸς διὰ φιλίας πλαστῆς. ἣν δὲ εἰς τὰ κάστρα Δαλματίας εἰς τὴν τ βρν ἔὴ 
Ζένταν χαὶ εἰς τὴν Στάμνον τοπάρχης Βοισϑλάβος ὁ Διοχλητιανός. χ(η) γίτον σου 
ἡβούλετο δὲ χρατῆσαι αὐτόν. καὶ τί ποιεῖ, συμφιλιάζεται αὑτῷ ἀπο- διάφιλί(αρ. 

ι6 στέλλων πρὸς αὐτὸν δῶρα πυχνότερον, ἀπατῆσαι αὑτὸν ἐν τούτοις 
βουλόμενος. ὁ δὲ εἰ χαὶ ἐϑνικὸς ἣν, ἀλλὰ τὴν φυσιχὴν χαὶ τὴν ἀπὸ 
πείρας σοφίαν εἶχε, καὶ τὰ μὲν δῶρα ἐλάμβανεν, ὑπεχρίνατο δὲ καὶ 
δοῦλος εἶναι τοῦ βασιλέως ὡς δῆϑεν διὰ τῆς χαλοχαγαϑίας χαὶ τῶν 

γαρισμάτων τοῦ στρατηγοῦ. ἔχοντος δὲ χαὶ τοῦ τοπάρ; χου παῖδα 
20 ἀρτιγενῆ, ἐμήνυεν ὀ᾿ στρατηγὸς δέξασϑαι τοῦτον ἀπὸ τοῦ ἁγίου βαπτί- 
τὲ σματος. τοῦ δὲ μετὰ χαρᾶς εἰπόντος χαὶ εἰ χελεύεις χαὶ ἔλϑης εἰς τὴν 

οἰχίαν μου, ὁ στρατηγὸς οὐκ ἡϑέλησεν. ἐτύπωσαν οὖν ἀμφότεροι ἵνα 
ἐν μέσῳ τοῦ ϑέματος τοῦ στρατηγοῦ χαὶ τῆς χώρας τοῦ τοπάρχου 
ποιήσουσι τὴν συντεχνίαν. εἶχε δὲ δρόμωνας παρασχευασμένους εἰς 

δ τὴν ϑάλασσαν ὁ στρατηγὸς (παρὰ ϑάλασσαν γὰρ ἣν ὃ τόπος), ΐνα 

ὁπόταν νεύσῃ χρατῆσαντες ὀίψωσιν. αὑτὸν εἰς τὸν δρόμωνα. τὴν 
αὑτὴν δὲ βουλὴν εἶχε χαὶ ὁ τόπαρχος, καὶ εἶχεν ἄνδρας γενναίους 
παρασχευασμένο ους ἐν τῷ χρυπτῷ, ἵνα ὁπόταν ποιησῃ σημεῖον ὅπερ 
αὐτοῖς διετάξατο, ἐχπηδήσαντες χρατήῆσωσι τὸν στρατηγὸν χαὶ τοὺς 

80 σὺν αὑτῷ" ὃ καὶ γέγονεν. εἶτα ἠνώϑησαν χαὶ ἀσπασάμενοι ἐχαϑέ- 
σϑησαν. ἅμα οὖν τῷ χαϑεσϑῆναι αὑτοὺς σημείου γενομένου ἐχύχλω- 
σαν τὸν στρατηγὸν χαὶ δήσαντες αὑτοῦ χεῖρας χαὶ πόδας ἄγουσιν 

- 
--" 

7 αὑτῶν 10 χκαταχαλὸν 11 Κλαζομενίτης; 18 βοῖσϑλα- 
βοσ (ἀς δοοομίυ οἵ, Ηδ86 δὰ 1,ϑοη. Ὀΐδο. Ρ. 461 834. οἀ. Βοῃπ.) ᾿ 15, Διο- 
ἐπενοεῖ 17 σοφίαν ᾿πβεογαΐπηβ ς0]}, ὁ. 82. 18 ὡσ δοδν 270 
ὑπάρχωσ (εἶ. ο. 69) 28 ποιὴ 

ὡ: ὦ ““ε-οἋῦ ϑϑυδνασίνι “ΝΠ γ᾿. 

5. ΣΟ δὲ 
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τι. " ν' ᾿ 

ὡ Ὅε 

ἄλλο περι χά- 
στρου πανουρ- 

γείαν. 

Αλος 

383 πππρΠΠῦὖθπΛᾳᾷρϑᾷ[ἰΠ ΚΕΚΑΥΜΈΝΟΥ 

αὑτὸν δέσμιον μετὰ καὶ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ χαὶ τῶν σὺν αὑτῷ πάντων 
χαὶ τοὺς δρόμωνας εἰς. τὴν Στάμνον. χαὶ οἷς βρόχοις καὶ δικτύοις 
ἠβούλετο ζωγρῆσαι ἐζωγρήϑη, εἰς ὀνειδισμὸν Ῥωμαίων. χαὶ πρόσεχε 
ἕνα μὴ ἃ σοφίζη γένωνται τρόπαια ἑτέρων' ἡ γὰρ ἑτέρων πονηρία 
ἑτέρων γίνεται δόξα χαὶ χέρδος. δεῖ οὖν σε λογισμένα πράττειν. ἐγὼ ὅ 
γὰρ οὐχ ἀρχαῖά σοι παρήγαγον, ἀλλὰ ὅσα πρὸ μικροῦ τῶν ἡμερῶν 
ἡμῶν συνέβησαν. οἱ πλείονες γὰρ στρατηγοὶ ἀπὸ τῶν νομιζομένων 

φίλων ἔπαϑον.᾿ 
Δημητριὰς πόλις ἐστὶ τῆς Ἑλλάδος παρὰ ϑάλασσαν, ἀπό τε τῆς 

ϑαλάσσης καὶ τῶν χύχλωἙθϑεν βαλτῶν ἐξησφαλισμένη. ἧς ἐγχρατὴς 10 

γέγονεν [οὕτως] ὁ Δελιάνος" τοπάρχης δὲ ἣν οὗτος Βουλγάρων. ἐγχρα- 

τὴς δὲ αὑτῆς γεγονὼς ἀπέστειλεν ἐν αὑτῇ στρατιώτην ἀρχαῖον 
χαὶ ἔμπειρον εἰς τὰ πολέμια (ὁ δὲ στρατηγὸς τῇ τῶν Βουλγάρων 

 διαλέχτῳ τζελνίχος λέγεται) Λυτοβόην τὸν Διαβολήτην, δοὺς αὐτῷ 
καὶ λαὸν εἰς φυλαχὴν τοῦ χάστρου. ὃς ἀπελθὼν ἀνοιχοδόμησε τὰ τ 
τείχη ἡμελημένα ὄντα χαὶ ἐποίησε μαγγανιχὰ χαὶ μηχανὰς ὅσας 
ἐνδέχεται ποιῆσαι στρατηγόν. ὀχυρώσας δὲ τὸ χάστρον ἀπεμερίμνη- 
σεν, μὴ φοβούμενος ἔξωϑεν προσβολὴν ἣτε ἔνδοϑεν ὑφορώμενος 
ἐπιβουλὴν διὰ τὸ τοὺς ἐντοπίους εἶναι ἁπλουστάτους χαὶ παντελῶς 
ἀπείρους καὶ διὰ τὸ χαὶ ὅρχῳ αὑτοὺς ἐξασφαλίσασϑαι. εἴωϑεν γὰρ ἢ 20 
ἀμεριμνία προσφέρειν λύπας καὶ κινδύνους ἐξαπίνης. ἐπὶ τούτοις οὖν 
ἀμεριμνησας ὁ στρατηγὸς χαὶ μὴ ἔχων ὑπόνοιαν εἰς τοὺς ἔνδον, προ- 

σεῖχε τῇ τρυφῇ χαὶ τῇ ἀνέσει. οἱ δὲ ἐντόπιοι εἰ χαὶ ἄπειροι ἦσαν, 
ἀλλ᾽ ἡ φύσις διδάσκαλός ἐστι πάσης μηχανῆς καὶ πανουργίας" ἀπο- 
στέλλουσι λάϑρα πρὸς τὸν δοῦχα Θεσσαλονίχης ὅπως ἀποστέλλῃ τινὰ 25 

τοῦ παραλαβεῖν τὸ χάστρον χαὶ τιϊμῆσαι αὐτούς. ὁ δὲ δοὺξ ἀποστέλ- ε" 
λει τινὰ πανϑεώτην Ζεπὲ χαλούμενον μετὰ πλοίων χαὶ λαοῦ. χατα- 
χϑέντων οὖν τῶν πλοίων πλησίον τοῦ λιμένος ἐν ἀποχρύφῳ τόπῳ, 
μηνύεται τοῦτο τοῖς ἑἐντοπίοις λάϑρα᾽ χαὶ δὴ ἀπελϑόντες αὐτίκα 

᾿ ἐχράτησαν τὸν στρατηγὸν χαὶ δεσμήσαντες αὑτόν τε χαὶ τοὺς σὺν 80 
αὑτῷ φύλακας παρέδωχαν τοῖς Ῥωμαίοις. 

Σέρβεια πόλις ἐστὶν ὀχυρὰ ἐν Βουλγαρίᾳ. ἐφύλαττε δὲ αὑτὴν στρα- 

5 ἔτερων 9 ἐλάδοσ 1 γέγονέν πωςῦ 12 ΤΥ γε 

Ὕονεν οὗτως 14 Διχαβολίτην 15 ὧσ ἀπελϑῶν ἀνηκοδομήσει 
16 ποιήἤση 20 ϑεσαχλονίχησ 28 πλοίων] πλησίων ΡἈΓ. 1.) ΘΟΙΓ. 
πλή. ὧν 32. Σέρβια Οδάγοπαθ οἱ Οδηίδοῦσεηῦθ. ἰδ. δὲ αὐτὴν] διαυτῆν 
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τηγὸς ῥωμαῖος ὀνόματι Μαγηρῖνος χαὶ ταξιάρχαι δύο μετὰ τῶν χίλια- περι χαστρο- 
δῶν αὑτῶν. ὁ δὲ πρὸς μητρὸς πάππος μου Δημήτριος ὁ Πολεμάρ- φϑλαχος τοῦ 

χιος οὕτω καλούμενος ἣν ὑπερέχουσα χεφαλὴ εἰς τὸ μέρος ἐχεῖνο εἰς μὴ ἐξελϑεῖν. 

τὴν ἄκραν᾽ ὃν μετὰ τὸ εἰρηνεῦσαι τὴν Βουλγαρίαν ἀνεβίβασεν ὁ μα- ᾿ 
δ χαρίτης χύρις Βασίλειος ὁ πορφυρογέννητος εἰς τὸ τῶν πατριχίων - 
ἀξίωμα, πεποιηχὼς αὐτὸν χαὶ μυστιχόν. πολλὰ οὖν οὗτος χοπιάσας 

χαὶ ἀγρυπνῆσας ἐνιαυτὸν ὅλον εἰς τὸ ἐλεῖν αὑτὴν ἀπολέμητον οὖσαν 
χρατῆσαι οὐχ ἴσχυσεν. ὅϑεν χαὶ εἰς χενὸν αὑτῷ γέγονεν ὁ τοσοῦτος 
χόπος. χρημνοῖς τε γὰρ χαὶ φάραγξι φοβερωτάταις τὴν ἀσφάλειαν. 

10ὸ ἐχέχτητο, Ὧν δὲ λοετρὸν χάτωῚθεν τοῦ χάστρου εἰς τὸν χρημνὸν, 
ἔνϑα καὶ ἀπήρχετο ὁ στρατηγὸς καὶ οἱ ταξιάργαι ὅτε ἡβούλοντο καὶ 
ἐλούοντο. μηχανᾶται οὖν μηχανὴν τοιαύτην᾽ ἐλθὼν νυχτὸς καὶ 

ἔστη ἄντιχρυς τοῦ χάστρου μετὰ τοῦ λαοῦ αὑτοῦ (ὁ δὲ τόπος ἐστὶν 
ὑλώδης ἔχων ϑάμνους) χαὶ προσέταξε τοῖς σὺν αὑτῷ πᾶσι βαστάζειν 

ιὅ ϑάμνους μεγάλους, χρατεῖν δὲ αὐτὰς ἔμπροσϑεν αὑτῶν χαὶ σχιάζειν 
χαὶ ἀποχρύβειν τοὺς ἵππους καὶ τοὺς ἀναβάτας αὐτῶν, ὥστε φαίνεσϑαι 

οὐχ ἀνθρώπους, ἀλλὰ τοπικὴν τινα ὕλην. εἶχε δὲ χονσαρίους. δύο 
πλησίον τοῦ χάστρου εἰς τὴν ἀχρώρειαν, οἱ ἅμα τῷ κχατελϑεῖν τὸν 
στρατηγὸν χαὶ τοὺς ταξιάρχας καὶ ἄρξασϑαι τοῦ λούεσϑαι ἐποίησαν 

20 τὸ σημεῖον ὃ προσετάγησαν. οἱ δὲ καταπτερνίσαντες ἐχύχλωσαν τὸ 
λοετρὸν, χρατήσαντες τοὺς ἐν αὑτῷ. ὁ γὰρ μὴ προσέχων, ἀλλὰ οζΣ 
ἀφυλάκτως πορευόμενος πολλάχις καὶ συμφοραῖς περιπίπτει. χρατη- Τ’ρ: τοῦ ἔχην 
ϑέντων οὖν αὑτῶν ἀναιμωτὶ τὸ χάστρον παρέλαβεν. πρόσεχε οὖν ἦ΄ πο 

[4 φῃ ’ [4 ι ΄ Ω 4 ϑ χῆν. τούτοις" χαὶ ἐὰν φυλάττης κάστρον, ἔχε ἀχρίβειαν πολλὴν χαὶ εἰς τοὺς 
26 ἔξω χαὶ εἰς τοὺς ἔσω, χαὶ μηδὲ ἀνθρώπῳ σου πιστεύης καὶ ἀπολέσεις 

χαὶ ἑαυτὸν καὶ τὸν λαόν. Υ 
Βλέπε δὲ χαὶ χαϑεχάστην τὰ τείχη καὶ ἔνδον χαὶ ἔξω, ὡσαύτως οἡ 

χαὶ τὰς πόρτας. τὰ δὲ τείχη τοῦ χάστρου ἔστωσαν ἐλεύϑερα" μὴ εὖ ἐν ἐδ 
ν᾽ 3 ’ ᾿ ᾿ ᾿ Π ἣ ν " σέχίειν ἔστω οἰχία σύγχολλα αὑτοῖς, ἀλλὰ χαὶ εἰ ἔστι, χατάστρεψον αὐτὴν, ἀὐωδ τὰ τό- 

80 χαὶ ἐχγύμνωσον τὰ τείχη καὶ ἔνδον χαὶ ἕξω, ὡσαύτως χαὶ τὰς πόρ- χί(η) καὶ περι 
Ἰ8 τὰς πάσας παντελῶς, ἕνα ἔχης ἄδειαν διέρχεσϑαι χαὶ β) ἔπειν αὐτά. τοῦ μὴ ἔχην 

1 Μαγηρινοσ (:ΞΞ Μαγειρῖνος ἢ 2 πρὸς} πρὸ 4 βούλγαργαν 

6 πεποιῤχῶν 9 τε] εἰσ τὲ ἴδ. ΕΒ} 10 λοετρὸν] ὁλοἑτρὸς 
(ὁ Ξυρογεογίρίαπι, απὸ ὁοπιροάϊΐο ἰῇ ἀὐομοῖΥΡο ὁν βρη ἤοαγὶ ροίογϑ) 
12 λούοντο ΡἈΓ. πι., ΘΟΥΓ. ἐλοῦοντο 106 ἀπόχρίβεῖν 24 ἐχέ 25 ἐξώ 
29. σύγκολλα] συγκολλα (ἰπἴτα δῖ8 οἱ τ. 84 56π|6] σύγκολα, 6. 79 συγ- 
χκόλλχ, 6. 84 5 συγκολλὰ) 80 πόρτας ἰηδογαϊπηαβ. 
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80 ΠῚ ΚΡΚΑΥΜΕΝΟΥ͂ 

οἰχίαν συνχε- εἰ δὲ ἀρχαῖος οἶχός ἐστι χαὶ πολύτιμος σύγχολλα τοῦ τείχους, μῆ 

τοῦ 

οϑ 
τερον πρὸσ τὸ 
ἡτιμασϑῆν σε 
εἰσ πόλεμον. 

κὰν ὐμοὰ σε πτοῆσῃ ἧ χαταστροφὴ αὑτοῦ, ἀλλὰ χατάλυσον αὑτόν. εἴπω γάρ 
σοι τοιοῦτόν τι. ἡ Ἱδροῦντα πόλις ἐστὶ τῆς Ἰταλίας παρὰ ϑάλασσαν, 

πολυάνϑρωπος χαὶ πλουσία. ἐφύλαττε δὲ αὑτὴν Ἱδρουντιανὸς δ 

Μαλαπέτζης, ἔχων εἰς φυλαχὴν τοῦ χάστρου Ῥὼς χαὶ Βαράγγους 
χονταράτους τε χαὶ πλοίμους. εἶχε δὲ ὁ αὑτὸς Μαλαπέτζης ἀνεψιὰν, 
ἥτις εἶχε σύγχολλα τοῦ τείχους οἶκον. ὁ δὲ ϑεῖος αὑτῆς τὸ μὲν ὡς 
ἀργαίου, τὸ δὲ ὡς πολυτίμου, πῆ δὲ χαὶ ὡς τῆς ἀνεψιᾶς αὐτοῦ ὄντος 
ἐφείσατο αὐτοῦ χαὶ οὐ χατέλυσεν αὐτὸν, μὴ ἔχων ὑπόνοιαν ἐξ αὑτοῦ 
τὴν οἱανοῦν. οἱ δὲ Φραγγοι πολλὰ χοπιάσαντες εἰς τὸ παραλαβεῖν 1 

ἀπὸ πολέμου τὴν Ἱδροῦντα οὐχ ἠδυνήϑησαν. τί οὖν σοφίζεται ὁ χό- 
μῆς αὑτῶν; μηνύει τῇ δηϑείσῃ ἀνεψιᾷ τοῦ Μαλαπέτζη ὅτι᾽ εἰ ποιή- 

σεις με εἰσελϑεῖν διὰ τοῦ τείχους εἰς τὸ χάστρον, ἵνα σε λάβω γυναῖκα" 
χαὶ ὀμνύει αὐτῇ, δοὺς αὐτῇ καὶ δῶρα πολλά. ἡ δὲ ὑπὸ τῆς ἐπιϑυ- 
μίας ὑποσυρεῖσα χατένευσε χαὶ ἐποίησε, χαὶ διὰ νυκτὸς διὰ τοῦ τεί- 1 
χους ἀνεβίβασε μετὰ σχοινίου τινὰς τῶν Φράγγων τοὺς λογιωτάτους 
χαὶ χριτοτέρους, οἵτινες διὰ τῆς ἐπιούσης νυχτὸς τρυπῆσαντες τὸ τεῖ- 
χος τοῦ χάστρου εἰσήγαγον Φράγγους λαὸν πολὺν χαὶ πρὸ τοῦ 

διαφαῦσαι ἀλαλάξαντες ἐπῆλϑον τοῖς ἐν τῇ πόλει. οἱ δὲ ἀπροσδοχῆ- 
τως τοὺς ἐχϑροὺς ἔνδον τοῦ χάστρου ἰδόντες ὥρμησαν εἰς φυγῆν. τὸ 3 
γὰρ καχὸν αἰφνιδίως ἐπελθὸν χαὶ τοὺς πάνυ ἀλχιμωτάτους χαὶ λογι- 

χωτάτους ἀπόλλυσιν. αὐτίχα γοῦν ὁ τοῦ χάστρου τὴν πρόνοιαν ποιού- 
μενος Μαλαπέτζης φεύγων εἰσῆλθε μόνος εἰς πλοῖον καὶ σέσωσται 

σωτηρίαν ἐπίψογον καὶ μεταλύπης πρόξενον, τὴν δὲ γυναῖχα χαὶ τὰ 
τέχνα χατέλιπε εἰς τὰς χεῖρας τῶν ἐχϑρῶν. πρόσεχε οὖν τί αὑτῷ 2: 
συνέβη ἐκ τοῦ μὴ ἔχειν ἀχρίβειαν. 

Ἐὰν φυλάττῃς χάστρον χαὶ ἀχούσης ἔρχεσϑαι πρός σε τὸν 

ἐχϑρὸν, εὐτρέπισον σεαυτὸν πρὸς τὸ δέξασϑαι πόλεμον" οἰκονόμησον 
τὰ τεί; χη τὰ διερρωγότα, τοὺς πύργους τοὺς προμαχῶνας χατοχύρω- 
σον, σώρευσον λίϑους ἐπάνωδϑεν τῶν τειχέων, πλέξον λέσας, ποίησον ϑ' 

ἰἄνταχας διπλοῦς χαὶ τριπλοῦς καὶ βαϑυτάτους καὶ πλατεῖς, καὶ ἔξω 
τῶν χαντάχων λάχχους εἰς τὸ. ὀλισϑαίνειν τοὺς ἵππους, ἐπίστησον 

μαγγανικὰ τοῖς τείχεσι χαὶ τζάγρας, ποίησον ἅρπαγας οὺς λύχους 

4 ᾿Ινδροῦντιάνν ὅδ Ῥὼς] ρώσων 6θ ἀναψιὰν 16 φραγγῶν 
17 κρειττοτέρους 33 μανγανικᾶ Ι, ἄρπαγὰσ 
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ιῷ χαλοῦσιν, εἰς ἄμυναν τῶν χριῶν. [καὶ εἰ προσβάλλουσί σοι μετὰ 
χριοῦ, δράξον αὐτὸν μετὰ τῶν ἁρπάγων. ἔχων ἑτοίμους βόας ἕνδον 
χαὶ ἐπιδῆσας αὐτοῖς τὸν λύχον σύρειν αὐτοὺς ἀνάγκασον᾽ εἰ δ᾽ οὐχ 
ἔστιν ἐπιτήδειον σύρειν, ἐπίδησον αὐτὸν εἰς ὀχυρὸν τόπον, ὥστε μὴ 

6 δύνασϑαι ὀπισϑοποδῆσαι. εἰ δὲ ϑελῆσει παρασχάψαι Ξ: ϑεμέλια, 
σχάψον σὺ μᾶλλον ἔμπροσϑεν χαὶ σύγχολλα τῷ τείχει εἰς βάϑη ὅϑεν ᾿ 
νοεῖς ὅτι μέλλει ὁ ἐχϑρὸς ὑποδῦναι τοῖς ϑεμελίοις, χαὶ ἔχε ἄνδρας 
γενναίους ηὑτρεπισμένους χαὶ πρὸς μάχην ἑτοίμους, ἕνα ὁπόταν 
ὑπὸ γῆν ἐρχόμενος. ὑποδύνη τοῖς ϑεμελίοις, ἀνακύψη καὶ μὴ βουλό- 

10 μενος ἐν ᾧ τόπῳ σὺ ἔσκαψας: ἀναχύψας δὲ χαὶ ἀπὸ τοῦ ὀρύγματος 
ἀγαναχτῆσας χρατηϑήσεται ὑπὸ τῶν σῶν. χαὶ αὑτῷ σφαλερὸν τὸ 
μηχάνημα, σὺ δὲ ἕξεις τὸ ἀσφαλές. εἰ γὰρ ποιήσεις τοῦτο, ἕξεις 

ἄδειαν καὶ ἀπὸ τῶν προμαχώνων δίπτειν μεγίστους λίϑους ἐπὶ τῷ σῷ 
ὀρύγματι, ἔνϑα ἐχεῖνος ἀναχύψει, καὶ φονεύσεις αὑτόν. εἰ δὲ ποιήσει 

ι6 χωματισμὸν, ἔχε ὕλην ἡτοιμασμένην καὶ χτίσον ἔνδον πρὸς τὸ πά- 
χοὸς τοῦ τείχους χαὶ ἕτερον τεῖχος, χαὶ ποίησον αὑτὸ συγχεχολλημέ- 

νον τῷ τείχει τοῦ κάστρου, χείμενον ἄντιχρυς τοῦ χωματισμοῦ, χαὶ. 
ἰσάσας αὑτὸ μετὰ τοῦ περιπάτου χαὶ ἐνώσας αὑτὸ, ὡς εἴρηται, μετὰ 
τοῦ παλαιοῦ τείχους, ποίησον ἀμφότερα τεῖχος ἕν, χαὶ ὕψωσον αὐτὸ 

20 εἰς ὕψος πολύ. ὑψωμένου δὲ τοῦ χώματος ὑπερβαινέτω εἰς ὕψος 
οἰχοδομούμενον τὸ σὸν τεῖχος καὶ οὗ χαταχυριεύσει σου ὁ χωματι- 
σμὸς, διὰ τὸ εἶναί σε εἰς ὑπερέχον ὕψος. διὰ τοῦτο δέ σοι λέγω ὅτι" 
χτίσον ἔνδον τοῦ τείχους χαὶ ἕτερον χαὶ ἕνωσον ἀμφότερα τείχη εἰς 
ἕν, διότι ἐὰν οὐχ ἔχει τὸ τεῖχος τὸ πάχος πολὺ καὶ ὑψώσεις αὐτὸ, 

25 χαταπίπτει. τὸν δὲ παρὰ τοῦ ἐχϑϑοῦ γινόμενον χωματισμὸν, εἰ δύ- 
νασαι, καῦσον, ἐπεὶ οὐχ ἔστιν ἅπας ὁ χωματισμὸς χῶμα, ἀλλὰ χαὶ 

ξύλα. 
Ἐὰν ἔλϑη ὁ ὁ ἐχϑρὸς μετὰ πάσης αὐτοῦ τῆς δυνάμεως, μὴ ἐξέλϑης 

ἔξω τοῦ χάστρου πολεμῆσαι αὑτῷ, ἀλλὰ φύλαττε χαὶ πολέμησον 
80 αὑτῷ ἀπὸ τῶν προμαχώνων ἕως δύο καὶ τριῶν ἡμερῶν. στοχασά- 

μενος δὲ αὐτοῦ τὴν δύναμιν, τὴν ἐνέργειαν χαὶ τὸν πόλεμον χα 
τὰς μηχανὰς, τότε, εἰ δύνασαι, ἐξαίφνης ἀχρωτηρίασαι αὑτόν. ἐξελ- 
ϑέτωσαν οἱ μὴ φυλάσσοντες τὰ τείχη, οἱ δὲ ἐπὶ τῶν τειχέων τὸ σύ- 

1 εἰσ προβάλλουσί θ βάϑει 1 ὑπὸδῆναι 9. ὑπὸόδύναι 
18 ρίπτει 16 τοῦ τείχους} τὸ τύχοσ τοῦ τύχουσ ἱν. συνχεχολυ- 
μένον 17 κείμενον] ἐκεῖ μόνον 80 των 432. ἀχροτυηριᾶσαι 

᾿ 

-} - 

περι τοῦ μὴ 

ἐξελϑεῖν σε καὶ 
ποιῆσιν πόλε- 

μον. 

τς οὔοο ὅταν. “ὦ Ἷ 



82. ἈΕΚΑΥΜΕΝΟΥ ὁ 

Χ :ΞΞὲ 
πα 

φ ἢ ὔ 
περιετέρουχα- 
στρου ἵστορία. 

ἕτερον ἱστορία. 

, 

νολον μὴ χατιέτωσαν᾽ ἀρχεῖ γάρ σοι καὶ τὸ φυλάττειν τὸ κάστρον. 
εἴπω δέ σοι τι τοιοῦτον συμβάν. ὁ Βοϊάνος κάστρον ἐστὶ βουλγαριχὸν 
ὀχυρόν. εἰσελθὼν δὲ ὁ βασιλεὺς χύρις Μιχαὴλ εἰς πόλεμον ] εἰς Βουλ- 
γαρίαν χαὶ ἐπιβὰς τῇ Τριαδίτζη χατέλαβεν καὶ τὸν Βοϊάνον. ἧσαν 
ἐχεῖ ἄνδρες ὀνομαστοὶ χαὶ πολεμισταὶ Βούλγαροι, ὁ δὲ ἐξάρχων 
αὑτῶν ἐχεῖσε ἣν ὁ Βότχος οὕτω χαλούμενος. ϑαρρῆσαντες δὲ εἰς τὴν 
ἀνδρείαν αὑτῶν ἐξέρχονται ἔξω τοῦ χάστρου πολεμῆσαι, ὥσπερ αἰσχυ- 
νόμενοι ἔνδον εἶναι τοῦ χάστρου. συναφϑέντος δὲ τοῦ πολέμου χαὶ 
τῆς μάχης χραταιᾶς γενομένης τρέπονται οἱ ὀνομαστοὶ ἐχεῖνοι Βούλ.- 
γάροι. ϑελόντων οὖν αὑτῶν εἰσελϑεῖν τὴν πύλην τοῦ χάστρου συνῆλ- 
ϑοὸν αὑτοῖς χαὶ οἱ Ῥωμαῖοι χαὶ ἑλόντες τὴν πόλιν ἐποίησαν φόνον 
μέγαν. πρόσεχε οὖν τούτοις. 

Εἴπω δέ σοι καὶ ἕτερον τοιοῦτον συμβάν. ἔστι χάστρον ὀνομαζό- 

μενον Μόρεια μέσον Φιλίππου πόλεως καὶ Τριαδίτζης, κατείχετο δὲ 
ὑπὸ τῶν Βουλγάρων. ὁπλισϑεὶς δὲ πρὸς μάχην ὁ πορφυρογέννητος᾿ 
βασιλεὺς χῦρ Βασίλειος καὶ χαταλαβὼν τὴν Μόρειαν ἐπιστῆσας 
μαγγανικὰ ἐσφενδοβόλει βιαίως, εἶτα ποιεῖ χωματισμόν. ὡς οὖν 
ὕψωσεν ὁ χωματισμὸς, μηχανῶνται οἱ ἔνδον τοῦ χάστρου μηχά- 
νημὰ μνημὴς ἄξιον. νεωτέρους γὰρ γενναίους δώροις δεξιωσάμενοι 

ἀπέστειλαν᾽ οἱ δὲ ὑπεισελϑόντες ἔνδον τοῦ χωματισμοῦ διὰ τῶν ἕξω- 
ϑεν ξύλων χαὶ εἰς τὸ πρόσω χωρήσαντες, ἔχοντες δᾷδας χαὶ ῥητίνην 
χαὶ πυρεχβόλους ἅπτουσιν ἔνδον καὶ ἐξέρχονται. χαὶ ἡ μὲν φλὸξ ἔξω 
οὐχ ὡρᾶτο, διὰ τὸ εἶναι εἰς βάϑος ἔνδον τῶν χωμάτων καὶ τῶν ξύλων, 
περιλαβοῦσα δὲ διὰ πάσης τῆς νυχτὸς τὰ ἐν τῷ χωματισμῷ πάντα 
πρὸς ὄρϑρον ἐξαίφνης πρὸς ὕψος ἐρριπίσϑη χαὶ ἀπώλετο ὁ χωματι- 3 
σμός. ὁ δὲ βασιλεὺς λυπηϑεὶς ἀνεχώρησε, καὶ ἔμειναν οἱ τοῦ χάστρου 
ἀχείρωτοι χαὶ ἀήττητοι. 

ΜΠ ἣν τις πόλις ἐν Ἑλλάδι πολυάνϑρωπος. ἀγωνισάμενος οὖν 

πολλὰ Πμῶν ὁ ἄρχων, Βουλγάρων ὁ τότε τύραννος, εἰς τὸ ταύτην 

2 εἴπον 8 βοὐλγαρίαν 10 συνεισῆλϑονἩ ὀ ὀ  Ὶἀ15 βοὔλγάρων 
20 ἀπέστειλασ ἷν. ἔξωϑεν] ἔσωθεν 28 οὐχωρᾶτο ἰδ. βάϑον 
28 νυἱάοίυγ ἰηἰογοϊ 886 ΓΒ ποπιοη, σπορὰ πΠΟῸῺ ἱπορίθ ὁοηΐθοο ΓΊ8 [586 
Καστορία (εἴ. ἱστορία ἐΠΠπὰ ἰπ ἰπβοτί ριΐοπ6 σαρ [8 οαπι ΟἸια] οηὰ. Ρ. 29 οἀ. 
Βομη. οἱ Εοπΐ, ΓΟΓΏΙ Αὐδίτ. ΧΙ] 498) βἰνθ Καστρίον (εἴ, Ταί6] ΤΊ 6584108, 
Ρ. 61, Οδηίΐαρσυζ. 1Π Ρ. 180, 1 ν. 4883, Νοίἑ, αρίβο. ἰῃ Ηΐ6ΓοΟ] 8 ϑγηδοά. 

δά, ῬαγΙΠΟΥ Ρ. 101 οἱ 4111) δίνο ἀθοίᾳῃθ Κάστρο(ν), 8] φαίάθτῃ τοοὺθ ἰηΐγδ 

Ἰερίίας (μετὰ τῶν πολιτῶν) χάστρου 5[π6 δτίΐο0]0. 
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χειρώσασϑαι, εἰς κενὸν αὑτῷ γέγονεν ὁ χόπος. σοφίζεται οὖν ποιῆσαι 
ἀγάπην μετὰ τῶν πολιτῶν χάστρου, ὡς δῆϑεν ἀποστελλόμενοι 

᾿ παρ᾽ αὑτοῦ μήνυμα φέρογτες. ἦσαν δὲ οἱ ἀποστελλόμενοι δεινοὶ εἰς 
τὸ στοχάσασϑαι, ἀλχιμώτατοί τε χαὶ δωμαλεώτατοι. οἵτινες στοχαζό- 

ὁ μενοῖ εἶδον τὰς πύλας τῆς πόλεως μετεώρους ἐχούσας τὰς στρόφιγγας 
χαὶ τὰς πύλας ἀφεστηχυίας τῆς γῆς. χατανοῆσαντες δὲ τοῦτο ἐλά- 
λησαν εἰς τὰ ὦτα τοῦ τυράννου. ὁ δὲ -ἐπιλεξάμενος ἄνδρας πέντε 
γενναίους ἀπέστειλεν εἰσελϑεῖν εἰς τὸ χάστρο προφάσει δουλείας. ἦν. 
δὲ παραγγείλας αὑτοῖς βαστάζειν πελέχεις εἰς τὰς ζώνας αὑτῶν ὅπι- 

το σϑεν, ὁπηνίκα δὲ τῇ πύλη προσβάλλουσι τοὺς μὲν τὴν πύλην φυ- 
λάττοντας διαχειρώσασϑαι, τὰς δὲ στρόφιγγας τῶν πυλῶν ἀποκόψαι. 
ὃ δὴ καὶ ἐποίησαν. ἀποχοπέντων γὰρ τῶν στροφίγγων χατηνέγϑησαν 
εἰς γῆν αἱ πύλαι. εὐθπὺς οὖν ποιησαντες σημεῖον ὃ ἐνετείλατο αὑτοῖς, 
χαταλαβεῖν πεποιηχασι τάχιστα χαὶ οὖς εἶχεν εἰς τοῦτο παρασχευα- 

16 σμένους ὁ τύραννος. ϑορυβηϑέντων [δὲ τῶν πολιτῶν διὰ τὸ γεγονὸς 
ιπ εἰσεπηδησαν ἔνδον τῶν πυλῶν οἱ τοῦ τυράννου χαὶ ἐχράτησαν τὴν 

πόλιν ἀναιμωτί. | ᾿ 

Ἡ δὲ μεγάλη Ἀντιόχεια οὐχ ἐχ τῶν νομιζομένων ὀχυρωμάτων πΥ 
αὐτῆς παρεδόϑη. καὶ γὰρ ὁ Χοσρόης ὁ τῶν Περσῶν βασιλεὺς προσβαλὼν ἴεῥρι τῆσ με. 

’ ᾿ 

νι. ἀν ὐλὲν πον ; ; : , Ὑάλησ αντιό. 
0 αὑτῆς τοῖς τείχεσιν οὐκ ἡδυγηϑη ταύτην παραλαβέσϑαι. ἣν δὲ εἰς ἐδ ΨῈ 

ἕνα τόπον τὸ τεῖχος πάνυ στενότατον. μὴ ἐχόντων δὲ ἄδειαν τῶν 
φυλάχων ἐν τῷ περιπάτῳ διαβαίνειν εὐρυχώρως ἀπεχρέμασαν ξύλα 
μαχρὰ ἐπίσης τῷ περιπάτῳ, δήσαντες αὐτὰ τοῖς προμαχῶσιν ἐν 
σχοινίοις. ἀνελθόντων δὲ ἀνθρώπων πλείστων χαὶ βάρους ἤδη δὲ 

28 αὐτῶν ἐπιτεϑέντος τοῖς ξύλοις, ἑστῶτες κατέπεσον. ταραχϑέντος δὲ 
ἐπὶ τούτοις τοῦ λαοῦ χαὶ προσδοχήσαντος εἰσιέναι τοὺς πολεμίους χαὶ 

τὰ τείχη χαταλιπόντος χαὶ φυγόντος, ὁ Χοσρόης ἀναιμωτὶ τὴν πόλιν 

ἕλαβεν. . ' 
Ἐὰν ἔλϑη ἔϑνος εἰς τὸ χάστρον σου χαὶ ποιησῃὴ ἀγάπην μετὰ πὸ 

ϑ ς κ. Ὁ ᾿ ΄ ᾿α »Δ Δ, ,,ΦΔᾺ κο κῷ , ἕτερον περιτοῦ 80 σοῦ χαὶ ὀμόσῃ σοι, μὴ πιστεύσης αὑτῷ, ἀλλὰ μᾶλλον τότε φύλαττε. ὅτοροντερ, 
,. » ’ ᾿ μ ἢ ͵ Ξ " ᾽ ᾿ ,ὕ μὴ πιστέβην χαὶ εἰ ϑελήσει ποιῆσαι πανήγυριν πωλεῖν τε καὶ ἀγοράζειν, ποιησάτω" δρχον εἰσ χά- 

πλὴν μὴ ἵστησι ταύτην σύνεγγυς τοῦ χάστρου. ἄξιον γὰρ ἐπιμνησϑῆ- ὠ στρον. 

2 Κάστρου ἰ6. βῖνο δηΐο ὡς δῆϑεν βῖνθ ροβί μαθο γεσθδ Υἱάοπίαγ αἰΐᾳυδ 
ἱπίογοί ἀΐδθο6, ἰν. ἀπόστελλόμενοσ 8 τὸ Κάστροῦ 9. αὑτοῖς) ἀντοὺσ 
ῬΓ. α, 10 δὲ τὴν 19 στροφίνγουν 138 εὐϑὺς] αὖϑισ 18 Ἡ)]) Τῇ 
2] τόπον] τόπόλεοσ 81] ποιησάτω] ποιήσχιτω  ὀδδ 2 σύνἐγγεῖο 

Π ; 

ἐπ ὕϑδως 
9 

ἰχταν..... να ΡΣ 

ΞΕ ΘΕΆ ΤΥΣΌΟΝΝΩΣ -οο μαι... κα“ α«,.8... «“πιαπδυααθια. “Ὁ 
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- . - 

Ὁ οὐ σύν 

τ»... « ὑπ αυας τ ον ΠΠ΄ -ς«- 

84 ΕΝ ΚΕΚΑΥΜΕΝΟΥ . 

ναι πόλεως τῆς Δημητριάδος τί πέπονθε νεωστί. πέντε γὰρ πλοῖα 
Ἀγαρηνῶν πειρατῶν ἦλθον ὥρᾳ πρώτη τῆς ἡμέρας" οἱ δὲ τῆς πόλεως 
προμαϑόντες τὴν ἔφοδον αὑτῶν Ἦσαν παρασχευασμένοι. ἐλθόντων 
οὖν τῶν Ἀγαρηνῶν ἐμηνύϑη παρ᾽ αὑτῶν τοῖς ἐν τῇ πόλει ὅτι ἡμεῖς οὐ 
πολεμῆσαι ἤλθομεν, ἀλλὰ ποιῆσαι φόρον χαὶ πωλῆσαι αἰχμαλώτους 
χαὶ πράγματα ἃ ἔχομεν ἀπὸ χούρσου᾽ χαὶ εἰ χελεύετε, ὀμνύμεϑα 

ὑμῖν χαὶ διδόαμεν καὶ ὀψίδας χαὶ ποιοῦμεν πραγματείαν. οἱ δὲ ἐπί. 
στευσαν αὑτοῖς ἐξ ἀπειρίας, καὶ ὀμνύουσιν ἀμφότεροι. τῇ γὰρ ἀπειρίᾳ 
προσπεσώῶν τις, εἰ μὲν ἀγαϑόν ἐστιν, εἰς ἄμετρον χαρὰν καὶ ἀγενὶὲς 
ϑράσος ἐξολισϑῆσαι πεποίηχεν, εἰ δέ τι καχὸν ἢ φοβερόν, φανταζομέ- 1 
νης τῆς ψυχῆς ἔχπληξιν ἐμποιεῖ. δόντες οὖν λόγον δι᾿ ὄρχων ἀμφότε- 
ροι καὶ ὀψίδας Ὑ ἡμερίμνησαν. ἣν δὲ ἐχεῖσε ἄνϑρωπός τις Βυζάντιος μὲν 
τὸ γένος, οἰχῶν δὲ ἐν Δημητριάδι, δολερὸς τὰ μάλιστα" Νῶε δὲ τῷ 
ῥηϑέντι ἀνθρώπῳ ὄνομα. οὗτος πάση μηχανῇ ἐμηχανήσατο τὰ τῶν 
ἐντοπίων χρήματα χαὶ χτήματα ἀφελέσϑαι χαὶ ἴδια ταῦτα ποιῆσαι. 1 
δυνάστης οὖν τότε τυγχάνων ὁ τοιοῦτος ἐν Δημητριάδι, ἐφιέμενος δὲ᾿ 
χαὶ ἀπὸ τῶν Σαραχηνῶν τι χαρπώσασϑαι, οὐ συνεχώρησεν αὑτοῖς 
ἀπελϑεῖν μῆκοϑεν τοῦ χάστρου χαὶ τὸν φόρον ποιῆσαι, ἀλλ᾽ ἐποίησεν 
αὑτοὺς ποιῆσαι τὴν πρᾶσιν σύγχολλα τοῦ τεί χους, τοῦτο σοφισάμενος 
ὅτι εἰ μὲν ἀπομήχοϑεν τοῦ χάστρου γένηται ἣ πρᾶσις, οὗ δύναται 3 
ἀπελϑεῖν χαὶ ἰδεῖν τί πωλοῦσιν, εἰ δὲ σύγχολλα τοῦ τείχους, [ ἀπὸ τοῦ ι 
πύργου ἔχει βλέπειν τί ἀρεσπὸν αὑτῷ ἐστὶν καὶ ἀναλαβέσϑαι ὡς δῆϑεν 
ἀγοράσων τὸ τοιοῦτον, ἑσπέρας δὲ γενομένης μηδὲν λαβόντες ὑπο- 
χωρήσωσι χενοί. πραγματευσάμενοι οὖν οἱ τοιοῦτοι ὀλίγον προσεποιῆ- 
σαντο εἰσελϑεῖν εἰς τὰ πλοῖα ὑετοῦ ῥαγδαίου χατενεχϑέντος. οἱ δὲ τῆς ἢ 

πόλεως χατελϑόντες τῶν τειχέων εἰσῆλϑον εἰς τὰς οἰχίας διὰ τὸν ὑετὸν, 
χαταλιπόντες φύλαχας ὀλίγους, οἱ δι᾽ ἀπειρίαν καὶ αὐτοὶ ἡμέλησαν. 
οἱ δὲ Ἀγαρηνοὶ μὴ μελλήσαντες ἐποίησαν δοχιμὴν δίψαντες ἀπὸ τῶν 
πέντε πλοίων ἀνὰ πέντε ἄνδρας ἐνόπλους. οἷ χαὶ διαβάντες ἐχ πλα- 

γίου τοῦ κάστρου, ὅϑεν οὐχ εἶχον οἱ ἐντόπιοι ὑποψίαν, ἀνῆλϑον εἰς ἢ 
ποὺς προμαχῶνας τοῦ κάστρου διὰ τῶν σύγχολλα τοῦ τείχους οἰχιῶν 
χαὶ χεράμων χαὶ ἐχράτησαν πόλιν τοιαύτην ὀγυρὰν χαὶ βρίϑουσαν 
παντὸς ἀγαϑοῦ ἐπευϑείας χαὶ χωρὶς μάχης. 

2 ἀγαρινῶν (6 οἰΐδι 4) πειραστῶν 11 ιδόντεσ ἴθ. διδοχον 
12 ἡμέριμνησαν 15 ἀφέλεσϑαι 10 ὅτοισοῦτοσ 20 εἰ] ὁ ἰδ. δυνάται 
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Εἴπω δὲ σοι χαὶ ἕπερον [ἐὰν ἔχης χάρισμα θεοῦ, εἶ στρατηγιχώ- ποῖ΄ 
τατος] δ Τῆρας ὃ Καλαβρὸς πέπονϑεν πόλεως ὧν φύλαξ τῆς Βισι- ἄλλο περι 
γιάνων. ἣν γὰρ πλούσιος πάνυ χαὶ εὐγενὴς καὶ πρῶτος ἄνϑρωπος φράγγου. 
τῆς χώρας. ὁ δὲ Ῥουπέρδος ὁ Φράγγος χατὰ συγχώρησιν Θεοῦ γε- 

δ γονὼς τύραννος σπούδαζε χρατῆσαι αὑτόν. ποίησας οὖν πᾶσαν μὴη- 
χανὴν ἀπεχρούσϑη. τί οὖν ποιεῖ; ἔρχετα! ὡς φίλος ἕξω τῆς πόλεως 
χαὶ μηνύει. αὑτῷ ἐξελϑεῖν ἔξω τῆς πύλης, ὡς δῆϑεν ἀναγχαίας ὑπο- 
ϑέσεως ἕνεχα χαὶ μυστηρίου. ἐξέρχεται οὖν ὁ Τήρας ἕξω μὲν τῆς 
πύλης τοῦ κάστρου, ἔσω δὲ τοῦ χάνταχος. προσεποιήσατο οὖν ὃ 

10 Φράγγος φοβεῖσϑαι τοὺς συνεξελϑόντας τῷ Τηρᾳ. εἶτα προσέταξεν 
ὁ Τηρας αὐτοὺς ὑποχωρῆσαι, καὶ μονωθεὶς, ἔστησαν. ἀμφότεροι εἰς 
ὁμιλίαν. ὁ δὲ Φράγγος εἶχεν παρασχευασμένους ἄνδρας ἐπιλεχτοὺς 
τρεῖς ἐπιχαϑημένους ἵππους πολυτίμους, οἵτινες χαταπτερνίσαντες 

ἐπήηδησαν τὸν χάνταχα χαὶ χρατήσαντες αὑτὸν αὐτίκα εἰς τοὐπίσου 
ι6 μετ᾽ αὐτοῦ ἀνέχαμψαν, καὶ ἐχειρώσαντο τὸν ϑαυμαστὸν ἐχεῖνον ἄνδρα 

ὡς ἀνδράποδον. ἃ δὲ βάσανα αὐτῷ ἐνεδείξαντο οὐχ ἐξικανῶ τοῦ 
λέγειν. φύλαττε οὖν τὰς βουλὰς τῶν ἐναντίων χαὶ μὴ πιστεύης , 
αὑτοῖς. 

Εἰ δὲ τοποτηρητὴς εἶ εἴτε ἄλλην τινὰ ἐξουσίαν ἔχεις χαὶ ὑπὲρ πΞ 
20 ἐξουσίαν τοῦ στρατηγοῦ, μὴ ἀντιτάττῃη αὑτῷ, ἀλλ᾽ ἐπάχουε αὑτοῦ ἐν περι τοὔποτη- 

πάσῃ ὑποταγῇ, καὶ ἄν ἀποστέλλῃ 1 παρ᾽ αὑτοῦ, ἕνϑα χαὶ 1 προστάσσει δτου ταν, ἐν γδι 
μάρχου καὶ 

σοι ἄπελϑε μετὰ προϑυμίας. χαὶ μὴ τῷ σχήματι. μὲν προϑυμῆς, τῇ τῶν τοιούτων. 

δὲ γνώμῃ οὐ προϑυμῆς, ἀλλὰ σπούδασον οὗ ἄν σταλῆς να τὴν 
δουλείαν ποιήσεις τὴν ἐνταλϑεῖσάν σοι καὶ ἄλλο τι παρὰ σεαυτοῦ 

"5 ϑαυμαστὸν χαὶ ἐπαινετόν. χαὶ ἀγωνίζου ὑπερέχειν πάντας, ὅπως 
[8 γένῃ ὀνομαστός. πόϑεν δὲ τοῦτο συμβαίνει; [ οὐχ ἄλλοϑεν εἰ μὴ πζ 

ἀπὸ σπουδῆς καὶ ἀγρυπνίας. τὰ αὑτὰ δὲ παραγγέλλω καὶ τοῖς στρα- περι τοῦ ἐγρη» 

1 ἐὰν---στρατηγικώτατος γοτθδ 06 οογίθ 000 ἱποοιηπιοάδ. 2. Τή- 
ρ0.ς] Θαπᾶθπι ΒΟπ 61 411} μυΐᾳ8 Γγοὶ δυσίογοβ δρροὶϊδηὶ Ῥοίσαπι ἀθ ΤΌΓΓΩ 
(ἀδυίγοάυς ΔΙα]αίοιτα ἰδί, 8βἷς. 1 17: Μαυγαίοσὶ Υ͂ ὅδ4) εἷγθ Ῥίδεγο δὶ 
ἂς Ὑγτο (Αἰό Ὑϑβίοίσε ἀθ 11 Νοσιιδηΐ 1Π| 10). εἰν Ῥοίγῃ)5 ὙΎταθ (1.860 
Οβὶ. ἰῃ Ῥογίζίὶ 53. Υ1 707). ΔΘ Αὔπδθ Οὐπιηθηδθ παγσαίίοηθ εἴ, γαδβὶ- 
᾿ΙοΥΒΚΙ ΟΟΒΈΤΗ π ρϑδκᾶθ ΒΠ8. ὄοπρμπα ΧΙ 5. Ρ. 49 84. 4 Ῥουνπέρδος 
ΔΡΡΟΙ]αίαγ ἰηΐτα ὁ. 188. 11 ἀνφότεροι 14. τοὐποίσον (ον Ροβίοτίοσὶ 
Σ αἱ βῖγο οἱ ἔδλεοίο). οἷ, ο. 110 ὑποχάτο. 323 οὗ ἄν σταλῇς] οὖν 
ἄν σταλήσ 27 αὑτὰ] ταὺ ΡῬγ.,. οογτ. αὑταὺ 

δ᾽ 
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γορῖν καὶ 
. σπουδάζειν. 

πὴ 
περὶ τοῦ ἐν 

. οἷχία ἰδιάζον- 
τοῦ. 

τιώταις᾽ οὐχ εἶδον πώποτε ἀπριβαθὸν καὶ ἄγρυπνον μὴ εἰς ἄκρον εὖ- 
ἡμερήσαντα. δουλεία γὰρ οὐχ ἀπόλλεται. ἐπεὶ δὲ οὐ πάντες τὴν 
εὐθεῖαν ὁδεύουσιν, ἀλλ᾽ εἰς ἀδιχίας ἐχχλίνουσιν, ἁρπάζοντες οὐ μόνον 
βρώσιμα χαὶ 1 πόσιμα, ἀλλὰ χαὶ χόσμια χαὶ ἱμάτια, εὐοδωϑέντες δὲ 
ἅπαξ καὶ δὶς χατὰ συγχώρησιν Θεοῦ καὶ τοῦ δικαίου χαταφρονῆσαν- 
τες οὐχ ἐπιστρέφουσιν, οἱ δὲ ἀδιχούμενοι μὴ φέροντες τὴν βίαν εἴτε 
μετὰ βελῶν ἢ ξίφους χρούσαντες ἔχτειναν αὐτοὺς, ἰστέον ὅτι ὡς 
βιοϑάνατοι ἐλογίσϑησαν χαὶ οὗ μόνον αἰσχρῷ ϑανάτῳ ἑάλωσαν, 
ἀλλὰ καὶ τῆς μελλούσης χρίσεως πεῖραν λήψονται. 

Εἰ δὲ ἰδιάζεις εἰς τὸν οἶκόν σου χαὶ οὐδὲν πράττης, ποίει τὰς 
δουλείας τοῦ οἴχου σου δύ ὧν εὖ διατραφήσεται ὁ οἶχός σου, καὶ μὴ 
ἀμέλει τούτων οὐ γάρ ἐστίν σοι ἕτερος πόρος ζωῆς ὑπὲρ τὸ ἐργάζε- 
σϑαι τὴν γῆν. ποίησον σεαυτῷ αὑτουργίας, οἷον μυλῶνας χαὶ ἐργα- 

στήρια, χἥπους τε χαὶ ἄλλα ὅσα σοι ἐπιδώσουσι τοὺς αὑτῶν χαρποὺς 
ἐτησίως, διά τε πάχτου καὶ χαρποῦ. φύτευσον δένδρα παντοῖα χαὶ 
χαλαμῶνας, δύ ὧν ἔσται σοι εἴσοδος μὴ ἔχουσα κατ᾽ ἕτος χόπον᾽ ἐχ 

πϑ 

περὶ τουσπου- 
δάζειν εἰσ τὸν 

͵ 
βίον σου" ὅταν 

οὐχ εἰ εἰα τα- 
ξίδιν. 

τούτων γὰρ ἀναπαυϑῆσῃ. χτήνη δὲ ἔστωσάν σοι οἷον βόες ἀροτῆρες 
χαὶ χοῖροι χαὶ πρόβατα χαὶ ἄλλα ζῷα ἅτινα χατ᾽ ἔτος γεννῶνται, 
αὐξάνονται χαὶ πληϑύνονται᾽ ταῦτα γὰρ παρέξουσίν σοι ἀφϑονί ίαν ἐν, 

τῇ τραπέζῃ σου. χαὶ εὑφρανϑησῃ ἐν πᾶσι, ἕν τε περισσεία σίτου, οἴνου 
εἰ τῶν λοιπῶν ἁπάντων, σπερμάτων χαὶ ζῴων, ἐδωδίμων καὶ ἀγωγί- 
μων. καὶ εἰ οὕτως βιῶν ἔχεις, μὴ ἀναπέσης χαὶ ἀβελη σὴς τοῦ βίου. 
σου, καὶ ταῦτα πάντα μειωϑῆσονται.. 

Ἀλλὰ σπούδαζε εἰς τὸ χαλῶς χυβερνᾶν. τὸν βίον σου. εἰ δὲ χαὶ 
ἀμελήσεις, τότε τὸ σὸν χέρδος φάγωσιν οἱ ὑπηρετοῦντές σοι χαὶ ποιῇς. 

σοντᾶι αὑτὸ ἴδιον. ἔλϑη δὲ καὶ χρόνος ἐναντίος χαὶ ἀφορησάσης τῆς 
γῆς οὐχ εὑρεϑῆς ἔχων ἐναπόϑετον σῖτον χαὶ λοιπὰ σπέρματα. εἰς 
διατροφὴν τοῦ λαοῦ σου. ϑέλοντός σου δὲ ἀγοράσαι, οὗχ εὑρεϑήσεταί 
σοι νόμισμα. ἐμβλέψας δὲ πρὸς τοὺς ὑπηρετοῦντάς σοι διαλογίσῃ 
περὶ τῆς διατροφῆς αὑτῶν, πῶς διατραφήσονται. στενάξεις δὲ μέγα 
χαὶ ἐνδυμηϑῇς τ πρός τινα ἀπελϑεῖν χαὶ δανείσασϑαι τὰ ἀναγχαῖα, χαὶ 

ὁ διδούς σοι οὐκ ἔστιν. ὃν γὰρ αἰτήσῃ ἐρεῖ σοι πίστευσον, εἶχον, 
'- 

θ6 βίαν] τβείαν 7 βέλῶν 8 βιόϑανάτοι. ᾿ς 10 πὴ δυπιογ 
π08 δἀαϊάϊπιαπ. 16 ἐσταί σοι 17 ἔστώσαν 18 ζωά ατινὰ χα“ 
τάτηνα χατ᾽ ἔτοσ 20 εὐφρανϑήσο 25 τὸ] τὸν. ἷν. φαγώσιν 
82 αἰτήσῃ) ὠτύήση 
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ἀλλὰ πρὸ σοῦ ἄλλοι με τήσαντο χαὶ δέδωχα αὑτοῖς, καὶ εἰ μὴ τὰ 
ἀρχοῦντά μοι ἄλλο οὐχ ὑπελείφϑη μοι. χαὶ ἔσται σοι τότε χαὶ αἰσχύνη 

χαὶ ϑλίψις, αἰσχύνη μὲν ὅτι ἥτησας χαὶ οὐχ ἔλαβες, λύπη δὲ ὅτι οὐκ 
ἐγεις ποῦ λαβεῖν. εἶτα ἀπελεύσῃ πρὸς ἕτερον, ποιήσει δέ σοι τὴν 

5 αὑτὴν ἀπολογίαν χαὶ αὐτός. εἰ δὲ χαὶ δώσει, ὀλίγον τι, καὶ [τοῦτο μετ᾽ 

εν ἐγγύης καὶ μετὰ γογγυσμοῦ χαὶ ἀποβλέπων μεῖζόν τι παρὰ σοῦ λα- 

βεῖν, χαὶ τότε δανείσει νομίσματα. μᾶλλον δὲ εἰ εὑρεϑῇ ὁ διδοὺς ὡς 
οἱ πολλοὶ, ἀπαιτήσει χαὶ τόχους χαὶ ζητήσει χαὶ χτῆμά σου εἰς ὑπο- 
ϑήχην, σὺ δὲ ἑτοίμως χαὶ μετὰ προϑυμίας ποιῆσεις αὐτῷ χαρτίον, 

ι0 ϑεὶς καὶ ὄρον. εἶτα ὁ ὄρος χατέλαβε ὁ δανειστὴς ζητεῖ τὸ χεφά- τὶ 
λαιον μετὰ τόχου, σὺ δὲ ἀναβάλλη ἐχ τοῦ μηδὲ ἔχειν. πολλάκις δὲ 3:ὀϑι δανουσ 

Φ »ν Ἂν ,. σ᾽ Ν ν , χαὶ τοχουδ. 
παρ᾽ αὑτοῦ μηνυϑεὶς χαὶ μηδὲν αὑτῷ δοὺς προσαπειληϑήσῃ. εἶτα 
εὑρών σε ἐν ἀγορᾷ ἢ ἐν πραιτωρίῳ ἣ ἐν ἐχχλησία εἰς ἡμέραν ἑορτῆς, 
ἐνώπιον τοῦ λαοῦ βουλόμενος ἑαυτὸν ὑπερέχοντά σου δεῖξαι χαὶ 

1 πλούσιον ἐρεῖ σοι ἄνϑρωπε, τί σοι χρεωστῶ χαὶ χατέχεις τὸ πρᾶγμά 
μου; ϑέλεις ἕνα σε ἀχρειώσω; ἐκεῖνος δὲ διὰ τό σε ἀχρειῶσαι ταῦ- τρ΄ 
κα λέγει χαὶ ἤδη ὅτι ἡχρείωσέ σε. χαὶ εἰ μὲν σιγῆσεις, ἐροῦσι Ἐπ ὙΡΡῊΡ τοῦ 
πάντες, οἱ μὲν χατιδίαν οἱ δὲ φανερῶς, πὸ. ὁ χρεωστῶν νεῦρα Π'ΠΠΠ 
οὐχ ἔχει, χαὶ τὸ χακχὴ ἢ ἡμέρα τοῦ ψρεωστοῦντος. εἰ δὲ ἀντιλο- 

20 γίσῃ αὑτῷ, τότε γελάσουσι πάντες εἰπόντες σοι" πῶς οὐχ αἰσχύ- 

νῃ ὅτι οὕτως ἀναισχυντεῖς χατὰ τοῦ ποιῆσαντός σοι χαλόν; χαὶ 
αὑτὸς στραφεὶς πρὸς αὑτοὺς εἴπη" εἴδετε, κύριοί μου, τοιαύτην ἀναι- 

᾿σχυντίαν; τότε σὺ ὥσπερ ὑπὸ ἐχίδνης δηχϑεὶς τὴν χαρδίαν εἰς πολλὰςὨ -. 
ἡυέρας ἀλγήῆσης καὶ εἴτε ἀποποιῃση πρᾶγμά σοὺ γονιχὸν ἢ ὅπερ σὺ 

ὁ μετὰ πολλοῦ τοῦ χόπου χαὶ ποῦ καύματος ἐχτῆσω, χαὶ παρὰ σιμὴν 
τοῦτο δοὺς πληρώσης αὑτῷ εἰ δὲ μὴ ποιήσεις αὑτὸ, καὶ δευτέραν χα- 
πάϑεσιν παρὰ σοῦ ληψεται, ὑπισχνουμένου σου διπλασιάσαι τὸν πόχον 
χαὶ τοῦ τόχου τὸν τόχον͵ χαὶ ἀναβιβασϑέντος πολλοῦ ποσοῦ ἔλεεινολο- 
γῆσεις [καὶ] ὃ ποτε μακάριος νῦν εἰς δικαστήρια ἕλχόμενος. εἶχόν σοι 

80 δὲ χαὶ ἄλλα πολλὰ περὲ τούτου εἰπεῖν, ἀλλ᾽ ἐν τούτοις ἀρχεσϑῆσῃ, 
ἐὰν εἶ φρόνιμος. φρονίμῳ γὰρ, φησὶν, ἀνδοὶ εἷς λόγος ἀρχέσει, ἀσύ- - 
γετον δὲ οὐδὲ αὑτὰ τὰ πράγυχτα σωφρονίσουσιν. ὅϑεν χρῇ σε ἀγω- 
γίζεσϑαι ἐν τῷ βίῳ χαὶ τὴν ἐκ τοῦ κόπου ταλαιπωρίαν προδύμως 

εοἫὖ Θ 

2 αἱισχυνὴ εἰ 8 αἰσχυνή, 18 πρατωρίω 17 ἤδη] οἶδεν 
18 νεῦρα] νᾶρα 2425 καύματοι] καμάτου 29 δυὶ χαὶ ἀο]οηππὲ 
Δ 1εᾳ. ἑλχόμενος ἔσῃ. 
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ιβ 
περι ὑπόχει- 
ρίων χέρδοσ 
χὰι ὑπὸόλεί- 

Ψεις. 

πε 
περὶ τοῦ μὴ 
χαταφρογῦν 

ἐχάστου ἡμέ- 
ρχσ τὰσ ὥρας 
χαι τὴν πρὸσ- 

εὐχὴν. 

38 : τος ΚΒΕΚΑΥΜΕΝΟΥ͂ 

φέρειν. ἀψευδεῖ γὰρ ὁ εἰρηκὼς τὸ" ἐν ἱδρῶτι τοῦ προσώπου σου φαγῇ 
τὸν ἄρτον σου. χαὶ ὁ Σολομῶν, πονηρὸν, φησὶ, περισπασμὸν ἔδωχεν 
ὁ Θεὸς τοῖς υἱοῖς τῶν ἀνθρώπων, χαὶ ὡς οὐχ ἔστιν ἄλλως εἰ μὴ μετὰ 

χόπου βιοτεῦσαι χαὶ ἱδρῶτος. 
Καὶ μὴ εἴπης ὅτι πιστοί εἰσιν οἱ ἄνϑρωποί μου καὶ οὐχ ἔχω ὑπό- 

γοιαν εἰς αὑτοὺς ἐάν σε βλέπωσιν, εἰσὶ πιστοὶ εἰ δ᾽, οὖν, πάντες τὸ 
ἴδιον συμφέρον ποιοῦσιν, καὶ φυσιχῶς ἐγκατέσπαρται τῷ ἀνθρώπῳ τὸ ε: 
προσπαϑεῖν ἑαυτῷ καὶ τὸ χερδαίνειν εἴτε ψυχιχῶς εἴτε σωματιχῶς. 

ἀχούσας δὲ ὅτι εἶπόν σοι χάμνειν χαὶ ἀγωνίζεσϑαι εἰς τὸν βίον, 
μὴ ἐχδώσης ἑαυτὸν εἰς ἐπινοίας τινὰς χαὶ χόπους ἀμετρήτους, χαὶ ἐχ 
τούτου ἀπολέσῃς τὴν ψυχὴν σου καὶ τοῦ Θεοῦ χαταφρονῆσας τῆς 
ψαλμῳδίας ἀχολουϑίας ἐπιλάϑη τῆς παρὰ τῶν ὀρϑοδόξων χοσμικῶν 

πελουμένης, οἷον ὄρϑρου χαὶ τῶν τεσσάρων ὡρῶν, σὺν τούτοις ἐσπε- 
ρινοῦ χαὶ τῶν ἀποδείπνων. ταῦτα γὰρ εἰς σύστασιν τοῦ βίου ἡμῶν 
εἰσὶ χαὶ δι᾽ αὑτῶν τῶν λειτουργιῶν γνωριζόμεϑα εἶναι δοῦλοι οἰχεῖοι 1 
“οὔ Θεοῦ, ἐπεὶ τὸ ὁμολογεῖν Θεὸν χαὶ οἱ ἄπιστοι χαὶ οἱ δαίμονες χαὶ 
πάντες Θεὸν εἶναι ὁμολογοῦσι. καὶ οὐ μόνον ταύτας τὰς λειτουργίας 
“ρῆ σε ποιεῖν, ἀλλ᾽, εἰ δύνασαι, καὶ μεσονύχτιον εὖξαι εἰπὼν χἄν ἕνα 
ψαλμόν διὰ γὰρ ταύτης τῆς ὥρας ἀπερισπάστως δυνῆση ὁμιλῆσαι 
τῷ Θεῷ᾽ χαὶ εὐξάμενος ἀναπαύϑητι. τοῦτο γὰρ οὗ χόπος ἐστὶν, ἀλλὰ 0 
μᾶλλον εὐφροσύνη, τὸ χατιδίαν ἐμιλεῖν τῷ Θεῷ. ὥσπερ γάρ σοι 
παραγγέλλω σπουδαῖον εἶναι εἰς τὰ βιωτιχὰ, οὕτως ϑέλω εἶναί σε 
σπουδαῖον χαὶ εἰς τὰ πνευματιχὰ, ὅπως ἐξ ἀμφοτέρων εἶ εὔελπις, καὶ 
ἁπλῶς ϑέλω σε εἶναι ἐξογώτατον εἰς πάντα τὰ δέοντα. καὶ μὴ εἴπης 
ὅτι ὁ δεῖνα ἀχολουϑίαν ἐχχλησιαστιχὴν οὗ ποιεῖ καὶ εὐημερεῖ- οὐ γὰρ 3 
οἶδας τί ἐν χρυπτῷ ὁ τοιοῦτος ἐργάζεται. οὕτως γὰρ ἐν χρυπτῷ 
τινὲς ἀγαϑὰ ἐργαζόμενοι ἔλαϑον οὐ μόνον ἀνθρώπους, ἀλλὰ χαὶ τὸν 
διάβολον. εἰ δὲ ἀμεληταί τινες καὶ κακοὶ προχόπτουσιν, οὐδὲν ϑαυ- 
μαστὸν Ἑβραῖοι γὰρ καὶ αἱρετιχοὶ χαὶ Σαραχηνοὶ χαὶ ἁπλῶς ἄλλοι 
πολλοὶ οἱ μῆτε πεῖραν δογμάτων ἔχοντες μῆτε εἰς τὸν Κύριον ἡμῶν 9) 
Ἰησοῦν Χριστὸν τὸν ἀληϑινὸν Θεὸν ἐλπίζοντες ζῶσι, χαὶ οἱ μὲν αὑτῶν 

χαὶ εὐημεροῦσι χαὶ ἐϑνῶν ἄρχουσι χαὶ τῆς τοῦ Θεοῦ ἀγαϑότητος ἀπο- 

4 

1 84. ὅοῃ. 8,19, 23,.5ᾳ. Εδο]65. 1, 13. θ εἰδοῦ πάντεσ 18 ΠΟ 

σονυχτιὸν ΟΟΥΓ, δϑὰ. τὰ, (το υλί [οτί, μεσονυχτικὸν), 28 ευξλπὶσ 
29 σαραχινοὶ 381 ἀληϑῆνον 32 ἀγαϑότη 
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λαύουσι, χαὶ οὗ ζηλοῦμεν αὑτῶν τὴν εὐημερίαν. ἣ γὰρ ἀγαδέτης αὑτοῦ 

οἷς χρίμασιν οἶδε διοιχεῖ τὰ πάντα. 
Ἔχε δὲ καὶ ἐλεημοσύνην, χαὶ οὗ μὴ ἀπολέσῃς αὐτὴν. ὁ γὰρ ιδ 

Κορνήλιος Ἕλλην ὧν χαὶ ἐν ἀγνοίᾳ πολλῇ οὐ μόνον δογμάτων, πρὶ Εἰ 

5 ἀλλὰ χαὶ ψιλῆς διδασκαλίας, χινούμενος δὲ ἀπὸ ὀρϑῆς διανοίας καὶ 
ποιῶν τὸ ἀγαϑὸν ἐνώπιον Κυρίου, ἤχουσε τὸ Κορνῆλιε, αἱ προσευχαί 
σου χαὶ αἱ ἐλεημοσύναι σου ἀνέβησαν εἰς μνημόσυνον ἑνώπιον τοῦ 
θεοῦ. ᾿ 

Μὴ ϑελήσῃς δὲ ὑπεισελϑεῖν εἰς περισσοπραχτορίας. τὰς δὲ δημο- τα 
ι0 σιαχὰς δουλείας τὸ σύνολον μὴ ὑπεισέλϑης, χαὶ ἀπολέσεις τὸν ἄρτον περὶ περισο- 

πραχτορίασ. 
ε σου χαὶ τοῖς χληρονόμοις σου ἀντὶ χληρονομίας ἀγαϑῆς [μέριμναν 
χαταλίπης χαὶ ἔσονται ἐν διηνεχεῖ σάλῳ. διηγήσομαι γάρ σοι στο- 
ρίαν ἣν ὁ πατῆρ μου ἰδὼν εἶπέν μοι. εἶχεν γὰρ ἐξάδελφον τὸν πρωτο- 
σταϑάριον Ἰωάννην χαὶ στρατηγὸν Μάϊον, φρόνιμον χαὶ ἐνεργῆ, περισ- 

[5 σευόμενον ἐχ πάντων νομισμάτων τε χαὶ πραγμάτων πολλῶν. ἔδοξε 
δὲ αὑτῷ ποτὲ λαβεῖν δουλείαν τὴν ἐπίσχεψιν Ἀρραβισοῦ. βουλευσά- 
μενος δὲ ἐχεῖνον ἐχωλύετο παρ᾽ αὑτοῦ. ὁ δὲ ὑπεδείχνυεν αὐτῷ τῶν 
πολιτῶν οἴχους λέγων ὅτι᾽ πάντες οὗτοι οἱ οἶχοι ἀπὸ τῶν δημοσιαχῶν 
δουλειῶν συνέστησαν. τοῦ παπποῦ μου δὲ ὑποχωρήσαντος εἰς τὴν ᾿ 

Υ ἐνεγκαμένην, αὑτὸς λαβὼν τὴν ἐπίσχεψιν ἐξῆλϑεν. μετὰ δὲ χρόνους 

ὀλίγους ἐλθὼν ἐν τῇ πόλει χαὶ ἀπελθὼν εἰς τὸ χαιρετίσαι αὑτὸν οὐχ 
εὗρεν αὑτὸν εἰς τὸν οἶχον αὑτοῦ. λαβὼν δὲ αὑτὸν ὁ βεστιαρίτης αὑτοῦ 
ἤγαγεν εἰς τὸν ἅγιον Παῦλον εἰς τὸ ὀρφανοτροφεῖον, χαὶ ἐθεάσατο 
αὑτὸν ἐν σχοτεινῇ χαμάρᾳ χαϑεζόμενον ἐναπόχλειστον, ὅπερ ἔλεγον 

δ χούσπους εἶναι, δαχρυρροοῦντα χαὶ τὴν ζωὴν ἀπολεγόμενον ἑξήκοντα 
γὰρ λίτραι ΠΕ ΉΝΝ αὑτὸν, χαὶ ἀπήτησαν ἀπ᾽ αὑτοῦ ταύτας. χαὶ 

οὐδὲ οὕτως ἔσωσεν, ἀλλὰ ναὶ μετὰ ϑάνατον αὑτοῦ ἐχρεώστει. ὅμως 
σὺ γινώσχεις τί ἔπαϑον διὰ τῶν τοιούτων δημοσιαχῶν δουλειῶν καὶ 

1 εὐημέρίαν 6 β8βᾳᾳ. Αοἰ. ΑΡ. 10 .8-.. 11 χληρονόμοις 600] 

χληρονγόμησου 12. διονεχεῖ 14 ἴω -ξΞ- Ἰωάννην οτίτὶ ροίυἱϊξ ὁχ 
ἈΠΕ πιΐβ Ἰ  ογβ νόοσαθι] ργαθοθάθηιβ, φαοὰ ἰπ ποβίσο αυἱάθπι ςοὰΐοα 18 ἥν 
δουρί) αϑδῖ: πρωτοσπα΄. Βθἃ [ογίδββθ δηίο Μάϊον ἱπίδσοίϊξ τὸν. 16 γυϊρὸ 
ΒΟΓΙὈΪ(ΌΓ Ἀραβισσὸς νοῦ ἰῃ ἨΪΘΓΟΟΙ 8 ϑγπθοᾶ, Ρ, 88 δα. Ῥασίβου, ὁ Ἄρα- 
βισοῦ οχίαί ἰη Οτάϊΐηθ ργδθϑϑίἃ. πιοίγσορ. ἰδἰά. ῥ. 108, ὁ Ἀραβησοῦ ἷη 1,δοηΐδ 
δῶρ. εὐ ῬΒΟΙ͂Ι Οτὰ. ῥεῖν. ἰδ. ρν, 66. 19 παππᾶ 20 ἐνανχαμένην 
24 ἐγαπόχληστον 25 δαχρυροοῦντα 20 λύτρασ 



ὡς 
περι τῶν πα- ρίσϑητι χἄν ἐχπροσωπικὴν ἢ τὴν ἀρχοντίαν ἢ τὸ βασιλικὸν τῆς πο- 
εοξυνάντων σε 

τεινὲσ τοῦ 

16... ΚΕΚΑΥΝΕΝΟΥ͂ 

ἄλλοι πολλοὶ ξένοι Ἐγ 5 τῶν ἀξιωμάτων χαὶ τῶν ἰδίων ὑπο- 
στάσεων. 

Ἐροῦσί σοι δὲ οἱ φίλοι σου εἴτε ῆ γυνῆ σου ἐξ ἀπειρίας: ἔγχει 

λιτείας ἡμῶν χαὶ ἔχεις. διοικηϑῆναι σύ τε χαὶ ὁ οἶκός σου χαὶ οἱ 
πράτεινσε, ἄνϑρωποί σου ἀλλὰ μὴ ἀχούσης αὑτῶν. εἰ γὰρ πεισϑεὶς τούτοις 

ἰμω 

περι τοῦ ὑπὸ- ἀλλὰ μὴ πυχνὰ, ἀλλὰ ἀραιὰ ἀπερχόμενος λέγε μετὰ συνέσεως τὰ 

ὑπεισέλϑῃς τινὰ τῶν τοιούτων δουλειῶν, ἄχουσον τί σοι συμβῆσεται. 
εἰ μὲν ἀγωνίση͵ περιστῆσαι τὸν δημόσιον χαὶ τὰς χαινοτομίας σου 
ἀνασῶσαι, χαὶ τῶν ἀνδρώπων σου τὰς ῥόγας ϑέλεις ἀδικῆσαι χαὶ 
ἔσχατον ἐμέσεις ἃ οὐχ ἀπήτησας" εἰ δὲ πολιτεύση δικαίως, ἔχεις 
φυρᾶσαι. ἀλλὰ τί λέγω. δικαίως- ; τελώνης ποταπὸς δίχαιος; ἀνϑ᾽ 
ὧν γὰρ ὥφειλες μεσιτεύειν χαὶ εἰρηνοποιεῖν πάντας χαὶ ἀνϑ᾽ ὧν 

ὠφεϊίλον πάντες προστρέ) χειν εἴς σε ἀγαϑὸν λόγον ἀχοῦσαι, αΡΝα 
ται μᾶλλον ἀπὸ σοῦ. τίς γὰρ οὗ φεύγει ἀπὸ τελώνου; ἐλεύθέξα 

᾿ γὰρ ἄνθρωπος βασιλιχὸς ζητῆσαί σε ὑποζύγιον ἀγγαρείας, σὺ Ν 
τὸν μὲν ὡς φίλον ἐντραπήση, τὸν δὲ ὡς συγγενῆ, ἕτερον δὲ ὡς 
δυνάστην, τὸν δὲ ἄνθρωπόν σου ἀποστελεῖς λαβεῖν ἢ ἣ νομίσματα 
ἢ ὀβολοὺς χαὶ τῷ βασιλιχῷ ἀνϑρώπῳ. ἐρεῖς ὡς" οὐχ εὗρον. χαὶ αὐτὸς 
χρατῆσας ἴσως χαὶ μαστιγώσει χαὶ ἀχρειώσει σε εἰς τὴν 1 πολιτείαν 
σου, χαὶ ἔνϑα ὥφειλες τιμηθῆναι ἀτιμωϑήσῃ, γχαὶ ἕξεις τοῦτο ὄνειδος 

εἰς γενεὰς γενεῶν. εἰ δ᾽ οὐ φείσῃ τινὸς, [ἀλλὰ ἀγγαρεύσεις, ἐχεῖνος 
μὲν ὑποχωρῆσει, ἐχϑρανεῖς δὲ τοὺς φίλους σου, χαὶ εἰ οὐ πάντες σε 
χαχίσουσιν, ἀλλὰ χἄν εἰς ἐξ αὐτῶν βλάψαι σε ἔχει, λαβὼν χαὶ τοὺς 
λοιποὺς συγεργούς. ἀλλὰ χαὶ ἕως δέχα χαὶ δεχαπέντε χρόνους οἱ 

ἀπαιτηϑέντες παρὰ σοῦ εἴτε ἀερικὸν εἴτε ἄλλο τι, οὐ μόνον ἀδίχως,. 
ἀλλὰ χαὶ δικαίως, εἰς τοὺς ϑεματιχοὺς δικαστὰς ἄξουσί σε. χαὶ εἰ χαὶ 

εὔλογα λέγεις, ὁ χριτὴς προφήτης οὐχ ἔστιν, ἀλλ᾽ ἢ ἀπαιτήσει χαὶ 

εἰς ὄρχους σε πέμψει. καὶ εἰ μὲν ὀμόσεις δικαίως » ὅπερ ἀπεύχομαι, 
πάντες στενάξουσιν ἐπὶ σοὶ καὶ ἐξουϑενησουσί σε᾿ εἰ δ᾽ οὐχ ὁμόσεις, 
πάντως ἀποδράσεις χαὶ ἀναγχασϑεὶς φεύξῃ χαὶ ἕ ἔσῃ ὲ ξουϑενημένος χαὶϊ! 

ὀνειδιζόμενος. 

Εἰ δέ ἐστιν ὑπερ βέχουσα χεφαλὴ εἰς τὸν τόπον͵ ἀπέρ) χου πρὸς αὑτὸν, 

, 9. φιλοισσον 16 τὸ μὲν 18 ὀβόλουσ 22 ἔχϑραν εἰσ 
20 ἀεριχὸν] ἀρενικὸν 26 ἀξιοῦσί σε 38 ἀρέα (οδἴοταπι οἴ. Κυθμ- 
ὈΔΟΝΟΣ Ζο δ μσιϊ ἔ, νοσα]. ϑρσβονέ, ΧΧΥ͂ΙΙ ὑ. 622) 
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δέοντα, μὴ ἐρωτώμενος δὲ σιώπα. ἐξ ὧν δέ σοι δίδωχεν ὁ θεὸς βρω- τῇ 
σίμων χαὶ ποσίμων ἀπόστελλε χαὶ αὑτῷ χαὶ τοῖς ἀνθρώποις αὑτοῦ 
χατὰ τὸ δυνατόν σοι. ἑὰν ἄρξηται ἀδυιεῖν, ἐλεύσονται δὲ πρός σε 

δ στομίζεις αὐτόν; ἀπέλϑωμεν μετὰ σοῦ πάντες καὶ λάλησον αὑτῷ 
παρρησίᾳ. χαὶ μὴ δειλιάσῃς" ἡμεῖς γὰρ μετὰ σοῦ ἐσμὲν --- μηδὲ τὸ 
σύνολον προσδέξῃη τούτους. πανοῦργοι γὰρ τοῦτο ἀχούσαντες πρὸς ἑαυ- 
ποὺς μὲν μειδιάσουσιν, πρὸς σὲ δὲ τὰ πρὸς χάριν ὁμάλησουσιν ἐχϑειά- 

ἐεγεῖς σε ὁ πατῆρ σου, γὰρ ἐροῦσι, τοιοῦτος ἣν ἐχδικητῆς, διὸ καὶ 

τάσεσϑαι τοῖα. | 
ουδιῖν 

δη ὅτι χαλόνξστὶν. 

ἘῊ 

χεινοῦ χαὶ τοῦ 
δήμου. 

10ὼ ἕως τοῦ νῦν ἐν τοῖς παντῶν στόμασιν ἄδεται. τούτοις χαταϑέλξαντές 
σου τὰς ἀχοὰς χαὶ συνϑεμένου σου αὑτοῖς τοῦτο ποιῆσαι, εὐθέως 

λάϑρα δραμόντες ἀναγγελοῦσι τῷ ὑπερέχοντι, ἡμεῖς͵ χἰγουεεξ δ, 
πίστιν χαὶ δούλωσιν ἔχοντες πρός σε χαὶ πάνυ σοι εὐνοοῦντες 

ἀναγγέλλομέν σοι ἅπερ οἴδαμεν χαὶ ἠχούσαμεν᾽ ὁ δεῖνα (λέγοντες 
ι8 διὰ σὲ) τὴν πόλιν πᾶσαν χατὰ σοῦ ἐχίνησε καὶ αὔριον ἐπελεύσεται 

ἐπὶ σὲ μετὰ παντὸς τοῦ λαοῦ, χαὶ ἴσως χαὶ εἰς φόνον χωρῆσουσι χαὶ 

ἀποχτενοῦσί σε. ταῦτα ἀχούσας ἐχεῖνος φυγῇ χρήσεται ὡς νομίζων. 

αὑτοὺς ἀληϑεύειν, χαὶ γράψει τῷ βασιλεῖ χατὰ σοῦ ὡς χατὰ λαοσυ- 
νάχτου χαὶ στασιαστοῦ, χαὶ ἐξαλιφήση ἀδίκως. εἰ δέ ἐστιν ἀτρέμας, - 

30 ἐάσει σε ἐπιβῆναι τοῦ τ πραιτωρίου μετὰ τοῦ λαοῦ χαὶ χειρωσάμενός. 
σε διὰ δαρμοῦ χαὶ χουρᾶς σωφρονίσει. οἱ δὲ τότε ἐπαινοῦντές σε φεύ- 

ξονται χαὶ οἱ ὁρῶντές σε εἴπωσι δι᾽ ἡμᾶς πανϑάνει ὁ ἄνθρωπος 
18 αὑτὸς ἄρτι, καὶ σχῇ, ἱματί λυπηϑέντες ὑποχωρῆσουσι. σὺ δὲ τὸ ὄμμα 

ἔνϑεν χἀχεῖϑεν τείνας χαὶ μὴ εὑρίσκων ἐχ τῶν πρῴην ἐπαινούντων 
8 σέ τινα λαλήσεις χαὶ σεαυτὸν αἰτιάσῃ, φεῦ, λέγων, τῆς ἐμῆς ᾿ 

ἀβουλίας. ὁ δὲ ὑπερέχων ϑέλων ἡμερῶσαι τὸ χοινὸν προσχαλέσεται 
αὑτοὺς χαὶ εἴπη" ἐγὼ γινώσχω͵ τὴν εὔνοιαν ὑμῶν ἣν εἰς ἐμὲ χαὶ εἰς 

τοὺς πρῴην ἐνεδείξασϑε, καὶ οὐχ ἔχω τι χαϑ᾽ ὑμῶν, ἀλλ᾽ ἔχω ὑμᾶς ᾿ 
ὡς. παιδία μου᾽ οὐχ ἐξ αἰτίας γὰρ ὑμῶν τοῦτο γέγονεν, ἀλλ᾽ ὁ 
δημοηγέρτης οὗτος ἕπταισεν, ὑμεῖς δὲ φίλοι μού ἐστε. ταῦτα καὶ φῳϑ ςφ 

ἄλλα πλείονα εἰπὼν ἀπολύσει αὑτοὺς, ἐξ αὐτῶν χατ τασχὼν τοὺς ἐξέ. 
όντας εἰς τὸ ἄριστον, καὶ χαταὰ χαυνώσας ΄ τὸν νοῦν αὑτῶν πείσει 

αὑτοὺς μάλιστα λαλεῖν χατὰ σοῦ. 

Σ πωσίμων ἦ αὐϑέντι 4 εἴδαμεν" 17 φυγεῖν 18 ἁληϑενεῖν 

86. χειρῶσάμενόσε 21 ἐετεῳ σῶ φρονίσει ἱν. ἐπενοῦντεσε 
ὥρῶντεσε 25 ἀλγήσειϑ᾽ϑ  2[Ὀ ὑπερέχω. 28 τοὺς] τοὺς ἐμοὺς 

οἱ τοῦ χοινοῦ λέγοντες" ἡμεῖς σὲ ἔχομεν αὐϑέντην χαὶ διὰ τί οὐχ ἐπι- αἰρωδον ἰμα : 
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5 ἀνυρεαριι 
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Οδ- φφονσ ὦ ρυσ φ' ὦ, -ς «ἦν οἱ ὦν Ὁ Ὁ ὦ ἡναια 

ἰὰ τῳ "νυν "»"Φ - 

44 τ ΚΕΚΑΥΜΕΝΟΥ͂ 

Ρ Κααὶ δεῖ σε ταῦτα πάντα οὐλάτε τειν οὗ λέγω σοι δὲ μὴ λαλεῖν 
ὅτι αγαδόντοῦ διὰ τὴν χώραν καὶ ὑπὲρ τοῦ χοινοῦ. ὁ γὰρ μὴ λαλῶν, ἀλλὰ δυνάμε- 
φροντίζειν τὸν ἕλε κ ᾿ )ωχαΣ ἴς λάλ ν ΤΟΣ τ γος βοηϑῆσαι καὶ μὴ ἐλεῶν συμπράττει τοῖς ἀσικηταῖς. λάλησον οὖν 

᾿ μέν σὺ, ἀλλὰ μὴ μετὰ ταραχῆς, ἀλλὰ μετὰ συνέσεως χαὶ. ἤϑους 
χρηστοῦ χαὶ χατὰ μόνας, καὶ αἰδεσϑησονταί σε, χαὶ ὁ ἀδιχῶν ἐν- ὃ 
τραπήσεταί σε μᾶλλον μόνον ἡ μετὰ λαοῦ. εἰ δὲ ἀπαιτεῖ καιρὸς 
ἐνώπιον λαοῦ παρρησιασϑῆναι, π ρρησιάσϑησπι, ἀλλὰ μὴ μετὰ ἀπο- 

νοίας. ὁ γὰρ βλέπων ἀδειυν εἶνους χαὶ μὴ λαλῶν, οὗτος διάβολός 
ἔστι. 

καὶ εἰ μὲν ἔχεις ἀξίωμα, τίμα αὑτὸ, χαὶ ἵνα σὲ τιμήσῃ" εἰ δὲ τὸ 
οὖχ ἔχεις, πούξασον ἕνα ὁμοίως τ οἴς ἀξιωμ χπιλεῖ: χαὶ χρεῖττον αὖ- 
τῶν τιμήησωσί σε. εἰ δὲ ἐπηρειά τις ἔλϑη βασθιχὴ χαὶ συναχϑέντες 
πάντες ἔλθωσιν πρός σε, ἕνα τυπῶσῃς σὺ ἔχαστον, μὴ᾽ τυπώσῃς, 

ἀλλ᾽ εἰπὲ ταῦτα αὑτοῖς ὅτι τυπώσατε ὑμεῖς χαϑὼς οἴδατε, παρόντος 

χάμοῦ" χαὶ ἀς τυπώσωσιν ἄλλοι. οὕτως γὰρ δυνῆσῃ χαὶ φίλον σοὺ 16 
ἐχχουσεῦσαι χαὶ ἄνϑρωπόν σοῦ, καὶ τον αἰτησάμενό ἦν σὲ ἐλαφρῶσαι, 

χαὶ οὐδεὶς ἐρεῖ τι, ἀλλὰ εἰ χαὶ μέμψις ἐπέλϑη παρὰ τοῦ χοινοῦ, πρὸς 
ποὺς πυπώσαντας ἀναδράμῃη χαὶ σὺ μενεῖς ἄμεμπτος. εἰ δὲ σὺ τυ- 

πώσεις, οὐδὲ οίλον σου οὐδὲ ἄνϑρωπ τόν σοὺ δυνῆσῃ χουφίσαι χαὶ 

γογγύσουσι χατὰ σοῦ ὡς παρὰ τὸν τύπον ποιήσαντος. εἰ δὲ χαὶ 20 
ἄνϑρωπ τόν σοῦ ἐξχουσεύσεις, μέγα χράξουσι χ χατὰ σοῦ δωρολήπτην 
χαὶ ἐξαλειπτὴν ὀνομάζοντές σε. ποὔτο δέ σοι συμφέρει, ἵνα μετὰ 

τοῦ χοινοῦ μηδὲν χαταπραγματεύσεις, ἐλεῆς δὲ χαὶ προσπαϑῆῇς αὐὖ- 

κοῖς ἐν οἷς δύνασαι. εἰ γὰρ χαὶ τοὺς ἀνδρώπους λανϑάνωμεν, ἀλλὰ 

κὸν ἀχοίμητον ὀφθαλμὸν λαϑεῖν οὐ δυνάμεϑα. 95 
Ξ ἘἙλνὲ ἔχης φίλον εἰς ἄλλον τόπον χαὶ διέρχεται διὰ τῆς πόλεως 

περὶ φίλου τοῦ ἔνϑα οἰχεῖς, μὴ ἀπλικεύσῃ εἰς τὸν οἶκόν σοῦ, ἀλλὰ ἀς ἀπλιχεύση 
μὴ χπλιχευ- 
σαι ἐσ τῆν ἀλλαχοῦ, καὶ ἀπ τόστελλε αὑτῷ τὰ χρειώδη χαὶ χρεῦττόν σε ἀποδέξε- 
οἰχείχν τς και. εἰ δὲ ἀπλιχεύσει εἰς τὸν οἶχόν σου, ἄκουσον πόσαι μομφαί σοι 

γενήσονται. ἕν μὲν, ὅτι ἢ γυνῇ σοὺ χαὲ αἱ ϑυγατέρες σοὺ καὶ αἱ νύμ.- 90 
φαι σοὺ οὐχ ἔχουσιν ἄδειαν ἐξελϑεῖν ἐχ τοῦ οἰκηματος [ χαὶ διατάξασϑαι εκ 

εἰς τὸν οἶχόν σου τὰ δέοντα. εἰ δὲ ἀναγκαία χρεία ἐστὶν ἐξελϑεῖν 

, 10 ἀυτὸν ἔθ εγχουσεύτε 17 ἐρεῖ τ ἐρατί 18 ἀμέμπτοσ 
20 γογγύσονσι Ὁ ἐξαλυπτὴν ἴδ, συμφέρειν 23 μηδένα κατα- 
πραγματεύσῃ δ. ἐλεὴν δὲ χαὶ 1 πρὸσπαϑὺν 95 δυνῶμεϑα 97 ἀσ 

ἀπλιχεύσει 80 ϑυγατέρεσου - 
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αὑτὰς, ἀναλαρυγγίσει ὁ φίλος σου χαὶ τὸ ὄμμα πρὸς αὑτὰς ἁπαιωρῆ- 

σει᾿ εἰ δὲ καὶ σὺ μετ᾽ αὐτοῦ ἴστασαι, χάτω μὲν δοχεῖ σοι νεύειν, περι- 

ἐργάσεται δὲ αὑτῶν χαὶ βάδισμα καὶ γύρισμα καὶ ζῶσμα καὶ βλέμμα 
χαὶ ἁπλῶς εἰπεῖν, ἀπὸ χορυφῆς ἕως ποδῶν, καὶ μιμησάμενος μετὰ 

6 τῶν οἰκείων αὑτοῦ χατὰ μόνας ὑπογελάσει. εἶτα ἐξουϑενῆσει τὴν ὑπη-. 
ρεσίαν σου, τὴν τράπεζαν, τὴν τάξιν, ἐρωτῆσει δὲ καὶ περὶ τῶν προ- 
σόντων σοι εἰ ἔχεις τοῦτο, εἰ ἐχεῖνο. καὶ τί πολλὰ λέγω; εἰ εὕρῃ ἄδειαν, 
νεύσει νεύματι ἐρωτικῷ πρὸς τὴν γυναῖχά σου χαὶ ἀχολάστοις ὀφϑαλ- . 
μεῖς ἐμβλέψει πρὸς αὐτὴν καὶ, εἰ δύναται, καὶ μιανεῖ αὑτὴν᾽ εἰ δ᾽ οὖν, 

ιὸ ἐξελϑὼν καυχήσεται ἃ μὴ ϑέμις. εἰ δὲ ἐχεῖνος οὐχ εἴπη, ἀλλ᾽ ὁ ἐχϑρός 
σου ἐν μάχη ἀνακράξει σ.......0νννον γυναιχός σου παραγγεῖλαί σοι. 

Ἀλλ᾽ ἐπεὶ ταῖς γυναιξὶ ϑέλομεν συντάξαι τὸ πῶς δεῖ αὑτὰς" ἀνὰ- 

σπρέφεσϑαι, ἐκεῖ ἔχω περὶ πάντων εἰπεῖν, σὺ δὲ ἐν τούτοις ἀρχεσϑῆσῃ. 
μιᾶς δὲ ὑποϑέσεως ἐπιμνησϑεὶς ἐπ᾽ αὑτὴν μετάξω τὴν παραγγελίαν. 

15 ἀγαϑὸν γάρ ἐστιν ἕνα πάντοτε ἔχης ἀχρίβειαν εἴς τε τὴν ϑυγατέραν 

σου χαὶ εἰς τὴν γυναῖχά σου. ἄνϑρωπός τις τῶν περιφανῶν χαὶ πλού- 

σιὺς, ἕν τε ἀξιώμασι χαὶ εὐγενεστάτως ἐπίσημος, ἔχων τὰς οἰχῆσεις 
ἐν τῇ πόλει (τὸ δὲ ὄνομα αὑτοῦ ἐχὼν παραδράμω᾽ ἔτι γὰρ ζῆ), ἔχει 
δὲ ὁ τοιοῦτος γυναῖχα εὐγενῆ, ἔχουσαν ἀδελφὸν στρατηγὸν, ὡραίαν 

80 μὲν τῇ μορφῇ, ὡραιοτέρα δὲ ἣν αὑτὴ τότε τῇ ψυχῆ, συνέσει χαὶ 
ἀρετῇ χεχοσμημένη, μεμυημένη δὲ καὶ τὰς ϑείας γραφάς. ὁ δὲ βα- 

τῷ 
Ω τῶν ὃν- 
γατέρων σου 
πῶς δεῖ ἄνα- 

τρέφεσϑαι, 

σιλεὺς ἀκούσας τὰ περὶ αὑτῆς πολλάχις ἔπεμψε πρὸς αὑτὴν τινας 
ἐπιϑυμῶν αὐτῇ συγγενέσϑαι, ἐπαγγελλόμενος αὑτῇ τε καὶ τῷ ταύτης 
ἀνδρὶ ἀξιώματα καὶ ἄλλα πολλὰ ἀγαϑὰ᾽ ὁ δὲ ἀνὴρ αὑτῆς οὖχ ἐγίνω- 

δ σχεν. εἶτα ἀποστέλλει αὐτὸν χριτὴν ϑέματος. μὴ δυνηϑεὶς δὲ αὑτὴν 
πεῖσαι ἐσιώπησε. μετὰ δὲ τρεῖς ἐνιαυτοὺς ἐλθὼν ἀπὸ τοῦ ϑέματος ὁ 
ἀνὴρ αὑτῆς ἣν εὐφραινόμενος εἰς τὴν οἰκίαν αὑτοῦ. νέος δέ τις εὐειδὴς 

χαὶ τῶν περιφανῶν ἐξωτιχῶς προσεποιήσατο εἶναι συγγενὴς αὑτῆς, εἶτα 
λέγει τῷ ἀνδρὶ αὐτῆς ἔνδον τοῦ παλατίου" ἐγὼ, φησὶ, συγγενὴς εἶμι 

“Ὁ “- 4 “ , ἢ  .Φφ ᾽ ’ δ τῆς χυρᾶς ἐχεῖ τῆς χριταίνης, χαὶ ἄλλα πολλὰ αὐτῷ εἰπὼν συμφιλιά- 

ος 9 εἰ ρῥγίαβ δά! αἰ πιαδ. 11 Ἰαουμα ἰπῃ οοάϊδθ οὐ βραῖῖο σδοῦο 
ἸηϊϊολίΔ. οἱ ποίαϊα λοίπί(ει τ: λείπει) ᾳαδπὶ ἴῃ πιαγρὶπθ δἀξογίρείξ πὶ. 1. 

ΡῈ ΠΟ 

ἵν, παραγγέδε 1ὅ ἔχεισ 17 εὐγενεστάτως] εὐγενεστα (8 166. 
ἐνγενέστατος, ἐπισήμους ἔχων") ἠ[ἐ9 ὁραΐων 80 χριτένησ 
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“4. τς. Π᾿᾿ ΚΕΚΑΥΜΕΝΟΥ͂ 

ΤΥ 
περὶ φίλου χα- 
χοῦ χαὶ μύ- 

στηριων. 

ὃ 
περὶ τῶν εἰσερ- 
χομένων εἰσ 
τὸν οἶχον σου 

χαλοὶ ἔστωσαν 

μὴ περίεργοι. 

{ε 
περι τοῦ βοῆ- καὶ 

ϑεῖν τὸν ἀδι- 

χόουμένον. 

ζεται αὑτῷ χαὶ χαλεῖ αὑτὸν ὁ χριτῆς. ὁ δὲ ὑπουλεύεται αὑτῷ καὶ γί- 
νεται αὑτῷ τούτῳ συνήϑης. τὶ δὲ ϑέλω λέγειν πολλά; συγγίνεται μεν 
αὑτῆς ποτὲ μακαρίας νυνὶ ἀϑλίας. τούτου τοῦ δράματος διαγνωσϑέν- 
τὸς τὸν μὲν ἄνδρα αὑτῆς καὶ τοὺς συγγενεῖς χαἰτηφεια χαὶ λύπη ε 
χατέσχε, μᾶλλον δὲ ἀχρειωσύνη, ὁ δὲ νέος ὡς ἐφ᾽ ἑνὶ τῶν ἄϑλων τοῦ ᾿ 
Ἡραχλέους τούτῳ ἐνεχαυ) χᾶτο. χαὶ ὅπερ βασιλεὺς χαὶ ἐπαγγελίαι 
ἀξιωμάτων χαὶ πλούτων τ τοῖῆσαι οὐχ ἴσχυσαν, τοῦτο συνηϑεια χαὶ 

φίλος ἐποίησεν. 

Θέλω δὲ ἵνα ἀγαπᾶς πάντας ἀνϑρώπους, πλὴν τὸ μυστῆριόν 
σου μὴ λέγε τινὶ" ἐπισφαλὲς γὰρ τοῦτο πάνυ. ἀφ᾽ οὗ γὰρ εἴπῃς τὸ 
μυστὴηριόν σοῦ τινι, ἔχτοτε δοῦλος αὑτοῦ τυγχάνεις χαὶ τὰ μέγιστά 

σε βλάψει χ χαὶ ὑβρίσει, χαὶ οὐ τολμήσεις ἀντειπεῖν αὑτῷ. καὶ διὰ τί 
ἐχουσίως ἕνα προδώσης τὴν ἐλευϑερίαν σου; πάντως γὰρ ἐρεῖς ὅτι 
ἐνάρετός ἐστι χαὶ οὐ μὴ δημοσιεύση τὸ μυστηριόν μου" καὶ οὖ 
γινώσχεις ὅτι σὺ αὑτὸ ἐξεφαύλισας ἐς ἑτέρας ἀχοὰς τοῦτο ἐνϑείς. τὰ 1 
γὰρ εἰς ἀχοὰς εἰσερ χόμενα διὰ τῶν χειλέων δημοσιεύονται. ὅϑεν οὗ 
“ρὴ λέγειν τὸ μυστηριόν σού τινι. ὅμως ὁ 1 προφήτης λέγει ἀπὸ τῆς 
συγχοίτου σου φύλαττε τοῦτο. 

Οἱ εἰσερχόμενοι εἰς τὴν οἰκίαν σου ἀγαϑοὶ ἔστωσαν τὰ μὴ περί- 

ἐργοι' ὁ γὰρ περίεργος τὸν βίον σου ἐρευνᾷ χαὶ τὰ ἐλαττώματα τῆς ἢ 
οἰκίας σου ἀνερευνησας ὡς ὑπομνηματογράφος παρασημειώσεται χαὶ 
ἐν χαιρῷ ὀνειδισμοῦ σου ἐρεῖ. τινὲς τῶν ἀνθρώπων οὖς γινώσχουσι 
ταραχοποιοὺς χαὶ διαστρέφοντας τοὺς ἀπλουστέρους, χτῶνται φίλους, 

ὅπως ἔχωσιν αὑτοὺς βοηϑοὺς εἰς τὸ συνηγορεῖν ταῖς ἀδιχίαις αὑτῶν. 

ἐγὼ δέ σοι παραγγέλλω τοιοῦτον οἴλον μὴ ἔχειν ὁ γὰρ τοιοῦτον "9 
φίλον ἔχων ὅμοιος αὑτῷ ἐστίν, χακὸς δὲ ὧν χαὶ ἀδικητὴς χρήζει βοη: 
ϑοῦ χαὶ φίλου τοιούτου, ἵνα ὁπόταν οἱ ἀδικηϑέντες ἐχζητῆσωσιν τὰ 
ἴδια, ὑπερλαλῇ αὑτοῦ. καὶ μὴ ἀγαπήσῃς τὸν τοιοῦτον ἄνϑρωπον, 
ἐὰν ὁμολογήσεις ἀγαπᾶν τὸ ἀγαϑὸν᾽ τὸ χαλὸν γὰρ οὐ χαλὸν ὅταν 
συμφιλιάξη μετὰ τοῦ καχοῦ. σὺ δὲ ἴσως ἐρεῖς μο οι τὸ τοῦ Δαβὶδ δητὸν, 
τὸ μετὰ τῶν μισούντων τὴν εἰρηνην ἤμην εἰρηνιχός. καὶ οὐχ εἶπεν 

3 συνηϑωσ (οἷ, οὐ. 128 οἱ 220) 9 δράμματοσ (8 οἰΐδηη 6. 21) 
 χατυφείχ 5 ἀϑλῶν ὁ ἐπενεχαυχᾶτοῦ οἵ. ο. 129. 17 τὸ 
ἱΠΒΘΓΌΪΙΏΌ8. 17 8ᾳ. Μίοδα 7, ὅ. 18 συγκοίτοῦ 23 χτῶνται] 
καὶ τῶνται 21 ἔχοντασ 41 Ῥεδὶπι. 119, 6---7. ἰδ. εἰρηνικῶσ, 
δο0ἃ . 45, 1 εἷρο ρηνικὸσ ((ογῖδ5β6 οἰΐδηι οο. δ6 οἱ 68 εἰρηνικὸς ΓΟΡΟΠΘὨ 01). 

"ς 
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ἠγάπων αὑτοὺς, ἀλλ᾽ ἥμην εἰρηνιχὸς, τουτέστιν ἐσιώπων φέρων αὖ- 
κῶν τὰς ὕβρεις, χαὶ τοὺς ὀνειδισμούς. χαὶ οὐ λέγω σοι οὕτως" διότι 
εἰσὶ χαχοὶ, πολέμει αὑτοῖς χαὶ ταράσσου, ἀλλ᾽ ἄφες αὑτοὺς φλυαρεῖν. 
εἰ δὲ χαὶ σφοδρῶς ἐπιπέσωσί σοι, μὴ δειλιάσῃς" πολέμησον αὑτοῖς, 

ὁ εἰ χαὶ τῶν ἐνδόξων εἰσὶ, χαὶ εὑρῆσεις τὸν Θεὸν συμμαχοῦντά σοι. χαὶ 
πὸ σύνολον κακὸν ἄνθρωπον φίλον μὴ ἔχης ἐνθδῆσει γάρ σε εἰς ἡμέ- 
ραν πονηρὰν χαὶ περιληψεταί σε ἡ κακοβουλία αὑτοῦ ὥσπερ παγὶς 

ἐπι ὄρνεον, χαὶ τότε τοὺς λόγους μου ἐπὶ μνημης λήψη. 
᾿Ἐχϑρῷ σου, εἰ καὶ ὑποχρίνεται εἶναί σου φίλος, μὴ πιστεύσῃς" 

1 συμποδίσαι γάρ σε βούλεται. χαὶ ἐὰν δαχρύη ἐνώπιόν σου, οὔκ 
ἀγαπῶν σε τοῦτο ποιεῖ, ἀλλ᾽ εὗρεν αὑτὸν ϑλίψις ἢ ἀνάγχη. γἂἱ εἰ 
εὐνᾶσαι; ἐλέησον αὐτὸν χαὶ μὴ παρίδῃς, χαὶ ψυχικὸν αὑτῷ δὸς, εἰ 
ἔχης, καὶ ἔξελε αὑτὸν ἀπὸ τῆς περιστάσεως αὑτοῦ, χαὶ ἐξελεῖ σε ὁ 

Θεὸς ἐχ ϑλίψεως, καὶ ϑεράπευσον αὑτὸν᾽ πλὴν μὴ ἔχης αὑτὸν γνῆ.- 
156 σιον φίλον. οἶδα, ἀνιστορῆσαι ἔχεις τινὰς ἀπὸ μεγάλης ἔχϑρας εἰς 

μεγάλην φιλίαν ̓ συμβιβασϑέντας. ἀλλὰ τοῦτο ἀπὸ πολλῶν τρόπων 
γίνεται εἴτε γὰρ φοβούμενος αὐτὸν ὁ ἐχϑρὸς αὑτοῦ σιωπᾷ, εἴτε δεό- 
μενος τῆς αὑτοῦ βοηϑείας, εἴτε ὑπουλευόμενος αὑτῷ, πτερνίσαι τοῦ- 
πον βουλόμενος, εἴτε ἢ ἄνωθεν ῥοπὴ ἀντιλαμβάνεται χαὶ χἄν μὴ 

90 ϑέλη σιωπᾶ. ἴσως δὲ χαὶ ἐξ ὅλης ψυχῆς ποιεῖ ἀγάπην, ἀλλὰ σπανίως, 
χαὶ ἐν μυρίοις εἷς εὑρεϑήσεται. φύλαξον τοὺς λόγους μου" ἀρχαῖος 
γὰρ ἐχϑρὸς πρόσφατος φίλος οὗ γίνεται. εἰ δὲ ἔχεις ἰσχὺν εὖ ποιεῖν 
τοὺς ἐχϑρούς σου, μὴ ἀναβάλλῃ, ἀλλ᾽ εὖ ποίει" χαὶ τὰς μὲν εἰς σὲ 

ες 
περι ἐχϑροῦ. 

ὕβρεις ᾿αράβλεξε, τὰς δὲ εἰς ἁγίας εἰκόνας καὶ εἰς τὸ ϑεῖον μὴ παρα- " 
9Ὁ βλέπῃς, ἀλλ᾽ ἕως ϑανάτου ὑπὲρ τῆς εὐσεβείας ἀγωνίζου. ἀγαϑόν 

ἐστιν τὸ ἐλεεῖν χαὶ τ πονηροὺς χαὶ οἰ ἐὰν ἐλεῆς, χρείττονα μισϑὸν 
ἔχεις. 

“Μνήσϑητι, πέχνον μου, ἐν ευημερία σου ἀνθρώπου διὰ σὲ παϑόν- 
τος ὃ γὰρ ἐπιλανθανόμενος τούτου τοῦ Θεοῦ ἐπιλανϑάνεται. μνῆ- 

80 σϑὴτι τοῦ χειραγωγήσαντός σε χαὶ ἀγωνισαμένον σοι ἐν χαιρῷ πει- 
βασμοῦ, μνῆσϑητι ἀρχαίου φίλου πατρῴου σου, μνήσϑητι συγγενοῦς 
σου ἐν εὐπραγία σου, καὶ εὐεργέτησον αὑτούς. μνήσϑητι αὑτῶν χαὶ 

ὃ πολέμοι 9 Ἐχϑρόσ σου 2ή ἁγίας] ὑγίασ 24 βᾳ. παρα- 
βλέπῃς] παραβλέ ἐπὴν 20 χρείττονχ)] Ρῥγίυβ τ ΒΌ ΓΔ ὙΕΓΒΌΠΙ, 91 κᾳ. 

. δυγγενοῦσου 

εἶ 
περι τοῦ μνη- 
σϑῆναι φίλον 
εἰς ἐβημερίαν. 

“ 
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“ὦ φφοῤμ τι οδμ 1 ρας δ... πρῖῦν" Ὃς δ, 

σον παροϑεσνεριν οὐδε οι, ἷ,. τ ̓ς, 

ὟΝ, 

τὸ 

δ ὃν ᾿ 

[ΠῚ 

, 

ρη 

περι τοῦ ἔχην 
τὸν νοῦν σου 

εἣσ ἐἔβεργε- 
σίαν. 

4ιἰι .-. ΚΕΚΑΥΜΕΝΟΥῚ. 

μνησϑήσεταί σου ὁ Θεὸς" ἴσως πρὸς τὸ εὐεργετῆσαι αὑτοὺς ἐδόϑη 
σοι ἡ ευημερία. μνήσϑητι ὅτι οὐχ εἰσὶ μόνιμα οὔτε τὰ τερπνὰ οὔτε 
τὰ λυπηρὰ, ἀλλὰ πάντα ἐν ῥοῇ καὶ ἀπορροῇ εἰσὶ, χαὶ ἕως ἔχεις ἡμέ- 

ραν δεῖξον τίς εἶ, ἵνα τῶν παρὰ σοῦ εὐεργετηϑέντων οἱ ἔγγονοι ὥσ. 
περ ἐν στήλη βλέπωσιν τὴν εὑποιίαν σου. ἐάν τε ἀγαϑὸν ἐάν τε 
πονηρὸν ποιήσεις,. οὐχ ἐπιίλησϑήσεται, ἀλλ᾽ ἐν ὀφθαλμοῖς Κυρίου 
ἕσται εἰς ἀνταπόδοσιν. Ψ 

Ὁ σχοπός σου χαὶ ἡ ἔφεσίς σου ἔστω εἰς τὸ εὑεργετῆσαι, οὐ 
μόνον φίλους, ἀλλὰ καὶ ἐχϑρούς σου, χαὶ μὴ εἰς τὸ χαχοποιῆσαι. [ὁ 
γὰρ ἐλαίῳ χρῖσαι βουλόμενος] καὶ μὴ πλανηϑῆς, τέχνον᾽ οὐ τὰ ἔργα "τ 
μόνον τῶν ἀνϑρώπων, ἀλλὰ χαὶ τὰ διανοηματα ἐνώπιον Κυρίου. ὁ 

᾿ γοῦς σου ἔστω χείμενος εἰς τὸ ἀγαϑόν, χαὶ ὁ Θεὸς ποιήσει ἀγαϑὰ 

ΓΣ 
περι, τοῦ μὴ 
χαϑησαι μετα 

νεοτέρου. 

ΓῚ 
περι χλέπτου 

φίλου. 

μετὰ σοῦ. ͵ 
Ἐν χαϑέδρᾳ νεωτέρων μὴ χαϑίσης, ἀλλ᾽ ἔχχλινον ἵνα μὴ τὴν 

ψυχὴν σου χατεχϑράνῃης. νεωτέρους δὲ φημὶ τοὺς τὰ νεωτέρων φρο- 1Ὁ 
γοῦντας χαὶ πράττοντας, εἶ καὶ γέροντές εἰσι. 

Κλέπτης φίλος μὴ σοι ἔστω εἰ γὰρ χαὶ οὗ συμπράξεις αὑτῷ, 
ἀλλ᾽ οὐχ ἀδῳωϑῆσῃ ἀπὸ ψόγου. μετὰ ἐχϑροῦ σου μὴ συνοδεύσης. εἰ δὲ 
χαὶ παρὰ γνώμην σου ἔτυχες αὐτοῦ ἐν ὁδῷ, αὖϑις διαχωρίσϑητι. εἰς 
ποταμὸν μὴ ἀνδρίζου, χαὶ ὑποχάτου χρημνοῦ ἢ ὄρους μὴ οἰχῆσῃης ὦ 
χυλισϑήσεται γὰρ λίϑος χαὶ προσπεσὼν τῇ οἰκίᾳ σου, τάφος σοι πα- 
νοικὶ ἡ οἰκία γενήσεται χαὶ οὐ γνώσῃ. πολλοὺς γὰρ ἔγνων ἐγὼ 
τοῦτο παϑόντας. ἔνϑα τὴν ὁδὸν οὐχ ἐπίστασαι μὴ γυχτοπορῆς. μύ- 

χητα πρόσφατα μὴ ἐσϑίης" πολλαὶ γὰρ οἰκίαι ἐξ αὑτῶν ἔμειναν ἔρη- 
μοι. ὁ ἐπάνω ποταμοῦ πεπαγωμένου ἢ λίμνης διαβαίνων, οὗτος 
ἐφίεται αὔϑωρον ἰδεῖν τὸν ϑάνατον αὐτοῦ" ὁ δὲ ἐπὶ ξυλίνου γεφυρίου 
διαβαίνων ἔφιππος, οὗτος χλασϑῆναι ἐφίεται χαὶ τὸν ἕππον αὑτοῦ 
προσαπολέσαι᾽ ἀνατραπέντος γὰρ ξύλου εὑτελοῦς ἢ χυλισϑέντος ἣ 
τοῦ ἵππου μιχρὸν ὀλισϑήσαντος ἐπιμνησϑήσεται τοῦ λόγου μου. 
δειπνᾶν εἰς χόρον μὴ ϑέλε. οἱ παῖδές σου λογικὰ καὶ ϑεωρητιχὰ 8) 
μαϑήματα παιδευέσϑωσαν. 

ὃ ἀποροῆ 8 σχοπόσου 91 ἔφεσισου 9. 584. 8θο᾽ υϑίπιυδ γοσθϑ 
δ Βος ΟΡΘΓΘ δθῃβι. 10 χρῆσαι ἴδ. πλανσ 12 ἀγαϑὰ] ἀγαϑᾶσ 
(ΞΞ ἀγαϑῶς) 18 ἐχϑρῶν 20 ὑπὸόχάτου (οἴ, 6. 86 τοὐπίσου) 21 -- 
22 πανοιχὶ ἡ] πανυηροῖχι 25 διάβαίνοντι, 21 ἐφίται 890 καὶ 
ΣΩΒΟΓΌΪΠΙ8. 



ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΝ ρζ' -τριδν. ΑἹ. 

Τὸ δὲ πράττειν χαὶ ἐξουσιάζειν ϑεμάτων μὴ παραιτοῦ" ἔσο γὰρ ριᾶ 
γινώσκων ὅτι εὐλογία Θεοῦ ἐστὶ τὸ ἀξίωμα. τὸ δὲ χαχῶς πράττειν 
παραιτοῦ. πράττων δὲ τῆς οἰκίας σου ἐπιμελοῦ χαὶ λάμπρυνον αὑτὴν᾽ 
παυσάμενον γάρ σε τοῦ πράττειν ἡ οἰχία σου ὑποδέξεται καὶ ἐν τῇ 

δ οἰχία σου ἀναπαυϑῆσῃ. 

περι τοῦ πρᾶτ- 

(τειννϑέματοσ. 

Οἱ υἱοί σου καὶ αἱ ϑυγαπέρες σου σεβέσθωσάν σε, σὺ δὲ αἰδοῦ μᾷ 
αὑτοὺς καὶ μὴ χαταφρονῇς αὑτῶν, εἰ καὶ νηπιοί εἰσιν’ ὡς γὰρ ἀπὸ 
σοῦ μάϑωσιν, οὕτως ποιήσουσιν. ᾿ἀλλὰ καὶ σὺ ἑαυτὸν αἰδοῦ" ὁ γὰρ 
μὴ ἑαυτὸν αἰδούμενος οὐδὲ ἄλλον αἰδεσϑῆσεται. μὴ εἶ ϑρασὺς" πᾶς 

0 γὰρ ὁ παραλόγως ϑρασυνόμενος ἐνύστερον μετάμελος γίνεται. 
πρεσβύτην χαὶ νέον τίμησον, χαὶ ἀντιτιμηϑῆσῃ παρ᾽ αὑτῶν καὶ 
παρὰ τοῦ ποιήσαντος αὑτούς. εἰς ἐχχλησίαν εἰσιὼν μὴ περιεργάζου 
χάλλῃ γυναικῶν, ἀλλὰ πρὸς τὸ ϑυσιαστῆριον βλέπε χάτω νέύων. 

περι παιδίασ, 
ϑυγατέρων. 

Ἀναγίνωσχε πολλὰ χαὶ μαϑῆσῃ πολλά. χαὶ εἰ οὐ νοεῖς, ϑάρσει᾽ ριγ 
5 πολλάχις γὰρ διελϑόντι σοι τὴν βίβλον παρὰ Θεοῦ γνῶσις δοϑῆσε- τφρι ἀναγνώ-- 

σεως. Ε ται χαὶ νοησεις αὔτην. ἃ οὗ γινώσκεις ἐρώτα τοὺς ἔχοντας γνῶσιν 
χαὶ μὴ ὑψηλοφρονῆῇς᾽ ἐχ ταύτης γὰρ τῆς αἰτίας, ἐχ τοῦ μὴ ϑέλειν 

ἐρωτᾶν χαὶ μανϑάνειν, εἰσὶν ἔλλιπεῖς εἰς γνῶσιν οἱ ἄνθρωποι. ὁπό- 
πᾶν τις ὁμιλῇ, ἄφες αὐτῷ πληρῶσαι τὴν ὁμιλίαν αὑτοῦ. χαὶ εἰ μὲν 

0 ἀγαϑὴ ἡ σοφία ἐστὶν, ὠφεληθήσῃ, εἰ δ᾽ ἀγενὴς, χαὶ [ οὕτως ὠφελη- 
9 δῆσῃ, μεμψάμενος αὑτὴν. ἐρεύνα τὰς γραφὰς , καϑὼς ὁ Κύριος. 
προσέταξεν, ἀλλὰ μὴ περιεργάζου αὐτάς. μὴ ὑπνώσῃς μηδὲ μείνης 

οἰχίαν ἔνϑα γινώσχεις ὅτι ὄφις ἐστὶν ἢ μιχρὸς ἢ μέγας. 

Ἐὰν τις σε αἰτήσεται δοῦναι αὑτῷ ἐλεημοσύνην, δὸς αὑτῷ μετὰ τιδ 
ὅ προϑυμίας καὶ μὴ ἀναβάλλῃ. χαὶ εἰ μέν ἐστι φίλος σου, εὑχαρίστη- 

σον τῷ Θεῷ ὅτι διηκόνησας αὑτῷ διὰ χειρῶν σου" εἰ δέ ἔστιν ἐχϑρός 
σου, ζητῶν σε χαὶ ἔλαβε τ παρὰ σοῦ. εἶ δέ ἐστιν ἀγνώριστος, νόμισον 
τὸν Χριστὸν εἶναι χαὶ εὐχαρίστησον αὑτῷ. ἐάν" σε ζητήσει τις δά- 
γεισμα, εἰ μὲν εἰς ἀνάρρυσιν ϑέλει αὑτῷ αἰχμαλώτων ἢ ἢ εἰς ἄλλην 

0 τινὰ ἀναγκαίαν πάνυ χαὶ εὔλογον αἰτίαν, δὸς αὐτῷ ὃ δύνασαι, χαὶ 
εἰ αὐτὸς οὐχ ἀποδώσει, ὁ Θεὸς διπλοῦν σοι τοῦτο παρέξει, μόνον μὴ 
διὰ τόχον ἢ αἰσχ δλξόδηαν χαὶ ἔρωτα σατανιχόν. εἰ δὲ χρήζει αὐτοῦ 

9 τοῖς οἰχίχσον 4 οἰχίχσσου ὃ οἰχίασσου θ6 ϑυγατέρεσου 
10 ἐσύστερον 19 ἄφες αὑτὸν» 0 ἡ σοφὴα (ΞΞ ἢ σοφὴ 
Σ᾽ Ἰο8. ὅ, 39. 

περι ἐλεήμο-. 
σύνησ εἰσ φί- 
λον χαὶ -ἐχ- 

ϑρὸν. 
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48 ςϑΘϑὃ-ἷΞξ-γΡ-΄----- ἙἘΚΕΚΑΥΜΕΝΟΥ͂ 

εἰς τὸ ἐκχλαβέσϑαι δημοσιαχὴν δουλείαν ἢ ἀγορὰν ψυχαρίων ἢ χτη- 
μάτων ἢ ἄλλων τινῶν ἢ εἰς πραγματείαν, μὴ δώσῃς αὑτῷ, καὶ 
χαώσεις χαὶ τὸ πρᾶγμά σου χαὶ ποιήσῃς χαὶ τὸν φίλον σου ἐχϑρόν. 

Σὺν τούτοις δὲ πρόσεχε χαὶ τοῖς ἐν πανουργίᾳ ϑέλουσι δανείσα- 

σϑαι ἀπὸ σοῦ" πολλοὶ γὰρ ἀπώλεσαν οὕτως τὸν ἄρτον αὑτῶν. χαὶ 
ἄχουσον πῶς. οὗ γὰρ πρῶτον ζητεῖ τὸ δάνεισμα ὁ οὕτως ϑέλων 
δανείσασϑαι, ἀλλὰ ἀποστελεῖ σοι βρώσιμά τινα, λαγωοὺς τυχὸν ἣ 
πέρδιιας ἢ ἰχϑύας, καὶ ἄλλα τινὰ [χαὶ] οἷον εὐώδη εἶτα καὶ δεύτερον 
χαὶ τρίτον τοῦτο ποιήσει, χαὶ αὖϑις χαλέσει σε, ὡς δῆϑεν αἰ ἢ 

σε, καὶ ἅπαξ χαὶ δίς. ἔπειτα ὑποδείξει σοι χρυσίον ἱκανὸν ὅπερ ἀπ 
᾿ ἄλλου ἐδανείσατο, καὶ εἴπῃ σοι ὅτι ταῦτα παρεῖχον εἰς τὴν δᾶνα᾽ 

εἰς τὸν πυλῶνα αὐτοῦ, ὁ δὲ οὐδὲ ἀπόχρισιν δώσει, χαὶ ὑποχωρήῆσεις 

τὴν πραγματείαν, ἀλλ᾽ οὗ ϑέλουσιν τοιαύτην χαραγῆν, ἀλλὰ. τὴν 
δεῖνα (οἵαν νοεῖ ὅτι ἔχεις. σύ). καὶ γινώσκω, φησὶν, ὅτι ἔχεις, καὶ ἄν 
με ἀγαπᾶς, δός μοι, μὴ ἀπολέσω τὴν πραγματείαν, “ἐπεὶ πολλὰ 
μέλλω ὠφεληϑῆναι, χαὶ αὔριον εἴτε δείλης τῆς ἑβδομάδος λήψῃ πὸ 1 
σὸν μετὰ χαὶ δώρων μεγίστων. εἰ δὲ μὴ τοῦτο εἴποι, ἀλλ᾽ εἴπη ἕτε- 
ρον, οἷον ὅτι ταῦτα ἔχω τὰ νομίσματα πρὸ χειρῶν ἃ βλέπεις, χαὶ 

εἴτε ἡ κλεὶς τοῦ χιβωτίου ἀπώλετο, εἴτε χϑὲς, εἴπη, ἦλϑε φίλος μου 
χαὶ δέδωχα αὑτῷ λίτρας τόσας χαὶ ἄρτι χρήζω χαὶ δός μοι εἰς ἐμὲ 
οὐδὲν ἵνα χαώσεις. ταῦτα εἰπὼν οὖν χαὶ χαταϑέλξας σε, μᾶλλον δὲ ὦ 
χαταχαυνώσας, μετὰ πολλῆς τῆς προϑυμίας ἀπὸ σοῦ δανείσεται͵ 
ἐπιμνησϑέντος σου μᾶλλον χαὶ τῶν παρ᾽ αὑτοῦ σταλέντων σοι ΓᾺ 
δίμων καὶ τῶν πολυτελῶν τραπεζῶν χαὶ εἰσέτι ταῦτα ἐλπίζοντος. 
ὁ δὲ λαβὼν χέρδος τὰ σὰ ἡγήσεται χαὶ, εὐλογημένοι, εἴπη, οἱ λα- 
γωοὶ χαὶ τὰ λοιπὰ ἃ ἀπέστειλον αὑτῷ, χαὶ αἱ τράπεζαι μαχάριαι 
αἵ προσέφερόν μοι τόσον | χρυσίον. χατὰ μιχρὸν δὲ ἄρξεται τοῦ μα- 
χρύνεσϑαι ἀπὸ σοῦ. μηνύσεις δὲ αὑτῷ ἀποδοῦναί σοι, χαὶ λόγους χα- 
ρίσεται. εἶτα ἐπιχειρήσει χαὶ ἀποχρύβεσϑαι ἀπὸ σοῦ. σὺ δὲ ὀρϑριεῖς 

᾿ς 1Ά 

χατηφῆς. εἰ δὲ χαὶ αἰφνιδίως εἰσέλϑης χαὶ ϑελήσεις ἄυτῳ ὁμιλῆσαι, ἃ 
προβαλεῖται ἄλλο τι, ὡς δῆϑεν εὔτε χολαινόμενος χατ᾽ ἄλλου εἴτε 
λύπην ἔχων. εἰ δὲ χαὶ ἀναγχασϑεὶς εἴπῃς αὑτῷ τι, εἴπη σοι ὅτι᾽ οὐχ 

1 ἐκλάβεσϑαι. 3 χαώσισ θ6 βητῖ.͵. 7 λαγῶους 11 εἴπα 
18 ἔχυ οὐ 15 δίλησ τῆσ εὐδομαδόσ 20 χαταϑέλξας σε) χαϑέλξασε, 
25 ἃ ἀπέστειλον] ἀπέστειλον 20 δὲ ἄρξεται) διάρξεται 28. ὀρϑρήεισ 
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αἰσχύνῃ ἀναγχάζων με διὰ τὰ χίβδηλα χαὶ ἄστατα ἐχεῖνα νομίσμα- τ 

τα; πίστευσον, εἴπερ ἐγίνωσχον ὅτι τοιοῦτος εἶ, οὗ μὴ ἔλαβον ἀπὸ 

σοῦ ταῦτα. ἐγὼ γὰρ, φησὶ, τὴν πραγματείαν μου οὐχ ἐπώλησα. 
χαὶ ἄλλα τινὰ πιϑανὰ ἐπειπὼν ἀποπέμψει σε χενόν. εἴπῃ͵ δὲ σοι 

ὁ μετὰ τοῦτο ὅτι πίστευσον, ἅ σοι ἐπέστειλα ἐδώδιμα καὶ αἱ τράπεζαι. 
ἃς ἐδαπάνησας καὶ ἃ τότε μυριστιχὰ εἴληφεις χαὶ ἐχαπνίσω, πολλοῦ 
τιμήματος ἧσαν᾽ χαὶ τί σε ἐντρεπόμην ἐγώ; καὶ ϑῆσει καὶ ταῦτα εἰς. 

τὸ χεφάλαιον. σὺ δὲ ϑελήσεις χἄν τὸ ἥμισυ λαβεῖν καὶ οὗ δοϑησεταί. 
σοι, ὁ δὲ ψέξει σε καὶ διαβάλῃ τὰ μάλιστα. χαὶ τί πολλὰ λέγω; 

9 ἐχϑρὸς ἔσται σοι ἀπεχϑὴς πῦρ πνέων χατὰ σοῦ. χαὶ τὰ μὲν οἱ δα- 
νεισταὶ μηχανῇ πειρῶνται, ἕτεροι δὲ ἀδελφοποιήσεις καὶ συντεχνίας - 
ἐπιτηδεύονται, προξενοῦσί τε γαμβροὺς χαὶ νύμφας, καὶ τὰ ὑπὲρ δύ- 
ναμιν ἐπαγγελλόμενοι πάσῃ μηχανῇ πειρῶνται στερῆσαί σε τὸ σόν. 
πρόσεχε οὖν͵ τούτοις, 

6 Δύο ἐμίσησα, χνιπὸν χαὶ εὐθδηνὸν, εὐθδηνὸν μὲν μηδὲν ἔχοντα καὶ 
πτωχὸν χαὶ ὑπὲρ τὴν αὑτοῦ δύναμιν ἐξουσιάζοντα, χνιπὸν δὲ περισ- 
σευόμενον, χαὶ ἐταλάνισα χαὶ τοὺς ἀμφοτέρους. σὺ δὲ ἐάν σοι δέδωχεν 

ρις 
περι χνιποῦ 

- χὰι εὐϑηνου. 

ὁ Θεὸς, μὴ εἶ χνιπὸς, ἀλλ᾽ εὑμετάδοτος ἔσο συμμέτρως" πλὴν μὴ 

εἰς μίμους χαὶ αἰσχρολόγους καὶ χόλαχας, εἰς σεμνοὺς ἀνϑρώπους, 

0 φίλους τε χαὶ ὑστερημένους. καὶ εἰ μὲν ϑέλεις δοῦναι ἐλεημοσύνην, 
δὸς ἐν παντὶ χαιρῷ, ἑσπέρας καὶ πρωὶ χαὶ μεσημβρίας" εἰ δὲ ϑέλῃς 
χαρίσαι, ἀπὸ ἀρίστου μὴ χαρίσης᾽ ὑπολάβωσι γὰρ ὅτι μεϑυσϑεὶς δῷ ᾿ 
ἐδωρήσω᾽ πρωΐ δὲ μᾶλλον δός. εἰς δὲ τὴν ἐλεημοσύνην ὅρον μὴ - 
ἔχης, ἀλλ᾽ ὁπόταν εἰς τὸν λογισμόν σου ἔλϑη, δὸς" εἰ γὰρ ἀργῆσεις, ᾿ 

25 ἐμποδίσει σε ὁ διάβολος. 
αἱ ϑύραι τῆς οἰχίας σου ἐπὶ ἀνατολὰς ἔστωσαν βλέπουσαι, ἵνα 

δέχωνται τὸν ἀέρα. τὰ ὑποζύγιά σου ἔστωσαν παχέα" οὗ γὰρ οἶδας τί 
συμβήσεται. οἰχέτην ἀργὸν μὴ ἔχε. μοναχοῖς ὁμίλει πυχνοτέρως, 
καὶ εἰ ἰδιῶταί εἰσιν, μὴ χαταγίνωσχε αὑτῶν᾽ οἱ γὰρ ϑεῖοι ἀπόστολοι, 

80 εἰ χαὶ ἰδιῶται ἦσαν τῷ λόγῳ, ἀλλὰ τὸν χόσμον ἐϊφώτισαν. τοὺς ἐξυ-. 
ς πηρετοῦντάς σοι ἐλευϑέρους, εἰ δύνασαι, εὐεργέτει, χαὶ εἰ ϑελῆ- 

σουσιν εὐεργετηϑέντες ἀπὸ σοῦ ὑποχωρῆσαι, μὴ βιάσῃς αὑτοὺς οὐ 
γάρ ἐστι δίκαιον. , 

9 διαβὰλη Ὁ. τὰ μέγιστα᾽ν 10 ἐστάΐ σι 12 ὑπὲρ] οὗπερ 
19 εἰ σεμνοὺσ 27 δέχονται“ 28 οὐχέτην 80 ἰδιῶται --- τῷ 
λογῳ] οἵ. 2 ΟοΥ. 11,86. ἰδ. ἀλλὲι τὸν ᾿ τ 
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᾿ εἰ Οἶνον ἀγωνίζου γεωργεῖν πολὺν, ὀλίγῳ δὲ αὑτῷ χρῶ" ὁ γὰρ 
περι τοῦ οἴνου δαιμόνων ἅπαξ τῆς σελήνης τυχὸν ἢ τοῦ χρόνου παραφρονεῖ, ὅϑεν 

γεωργεῖν. πᾶσα αὑτοῦ ἣ ζωὴ ἐν σκότει. μὴ φονεύσης. μὴ συνευδοχῆσης εἰς 
βουλὴν ἡρϑαι χαὶ εἰ ἐμελέτησεν ἐχεῖνος ϑανατῶσαί σε. πᾶς γὰρ, 

φησὶν, ὁ ἐχτείνων μάχαιραν ἐν μα; χαίρᾳ᾽ ἀποϑανεῖται. μὴ ἐφίεσαι 
προγνῶναι ἐχ μαντευομένων᾽ ἥξει χάν μὴ προγνῷς. εἰ δὲ χαχόν, τί 
σοι ὠφέλεια προδαπανᾶσϑαι. τῇ λύπῃ χαὶ κατατρύχεσϑαι; ἀναίτιον 
ἄνϑρωπον μὴ διαβάλλης, μὴ ἐγχληματικῶς μῆτε χρηματικῶς. χαὶ 
τί λέγω ἀναίτιον, ἀλλὰ μηδὲ αἴτιον. μᾶλλον μὲν οὖν χαὶ φύλαξον 
χαὶ σχέπασον αὐτὸν, εἴπερ οὐχ ἔστιν πρὸς ἣν ἡ βασιλέως χαὶ ἑτέρων ] 
πολλῶν βλάβην. φυλακτήριον δὲ μὴ βαστάσῃς εἰ μὴ σταυρὸν ἢ ἢ εἰ- 
χόνα ἁγίαν ἢ λείψανον ἁγίου. ὀνείροις δὲ μὴ πρόσεχε μῆτε μὴν τὸ 
σύνολον πίστευε, εἰ χαὶ ϑεῖόν ἐστι. χαὶ εἰ τοῦτο ποιήσεις, ἕξεις τὸ 
ἀσφαλές. πολλοὶ γὰρ δ αὑτῶν ἀπώλοντο. 

θη Τινὰ μὴ ἐγγυήσῃ. ποτὲ" πολλοὶ γὰρ ἐγγυησάμενοι περιέπεσαν, ] 
περι τοῦ μῇ ἀλλὰ μηδὲ εἰ χαὶ σφόδρα φίλος σού ἐστιν ἐγγυήσῃ αὐτὸν͵ ἀλλὰ ἐὰν 
εὐλόνα ἔχῃς, δὸς αὑτῷ ἐξ ὧν χρήζει χαὶ τελειοῖς τὴν ἀγάπην. εἰ δὲ χαὶ 

ἐγγυήσῃ χαὶ τὸ ἐγγυηϑὲν παρέξεις, καὶ τὸν φίλον σου προσαπολέσεις 
χαὶ ὡς ἄφρων τισὶν νομισϑῆσῃη. τὸν φίλον σου ἀγάπα χαὶ εἰς πάντα 

ὄρεγε αὑτῷ χεῖρα, φύλαξον δὲ μὴ σκανδαλίσαι αὑτὸν ἕως ϑανάτου. 3 
εἰ δὲ πολλάκις εἴπη σοι δηλητήριον πιεῖν ἢ ἄλλο τι φϑοροποιόν, δὴ- 
λονότι ἐάν σοι συμβουλεύσηται χαχόν τι ποιῆσαι, μὴ συναπαχϑῆς 
τῇ βουλῇ αὑτοῦ. εἰ γὰρ ϑελήσεις ἀνιστορῆσαι, οἱ πλείονες διὰ φίλων 

ἀγάπην ἀπώλοντο, χαὶ οὗ μόνον χρηματα χαὶ σώματα ἀπώλεσαν, 
ἀλλὰ χαὶ αὑτὰς τὰς ψυχάς. 4 

τι Μέγα ἐστὶν τὸ ἔχειν τινὰ δύναμιν ὑπηρετῶν, δυνατώτερος δέ 

περι φρονίμου ἐστι χαὶ μείζων ὁ φρόνιμος, εἰ χαὶ πλούτου ἀμοιρεῖ. λέγει γάρ τις 
καὶ ὑπηρέτου, σοφὸς᾽ λύτρον ἀνδρὸς ὁ ἴδιος πλοῦτος: χαὶ χαλῶς εἶπε. πλὴν ἐγὼ 

φαίην ὅτι πολλοὶ διὰ πλοῦτον ἐπιβουλευϑέντες χαὶ τὸ ζῆν προσαπώ- 
λεσαν. οὐ ψέγω δὲ τὸν πλοῦτον, ἀλλὰ τὴν φρόνησιν προτιμῶ. διὰ 3 

“, 

2 δαιμονῶν βου θαπὰο ραγαπι ργοβοίζαγ, ἰογβίϊδη δἷς αυοααθ Ἰοοῦβ 
τ 18 5ἰ, 10. τυχὸν] τηχὴν (εἶ, 6. 128 τυχῆν) ά εᾳ. Μαΐ. 

26, ὅ2. 6 τί) 7 προσδαπανᾶσϑαι 10 πρὸς ἣν ἢ] προσὴνὴ 
11 βαστάζῃς 27 πλοῦτοῦ 28 Ῥτογ. 18, 8, πηὰθ ζογίδ580 μοϑὲ 
ἀνδρὸς ἱπεοτοπάππι ψυχῆς. ! 



ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΝ ριζ'--- ρχτ, ἢ δι 

γὰρ ταύτης Θεοῦ χάριτι ταῦτα παρυ δε ἘΡΟΤΟν: "γὰρ διανοούμεϑα 

καὶ οὕτως χερσὲν ἐργαζόμεϑα. 
ει [Εξαι μὴ ἔχειν ἐχϑρὸν υἱόν σου ἣ γαμβρὸν ἢ ἀδελφόν, χαὶ εἰ ρα 
μὲν τιμωρήσεις αὑτὸν, πάντες σου χαταμέμψονται χαὶ ὁ Θεὸς αὐτὸς, 7 ρ! ἐτωλ λίρα οι- 

" χαὶ σὺ ἑαυτὸν ὕστερον μέμψῃ ὑπὸ τῶν σπλάγχνων νικώμενος" εἰ δὲ ὦ δὼ 

χαχώσει σε, βλαβήσει μὲν καὶ σὺ κἀκεῖνος ὼ παρὰ Θεοῦ, χαὶ πάλιν 
λυπηϑήση ἐπὶ τῇ ἀπωλείᾳ αὑτοῦ. ΄ 

Θυγάτηρ δὲ ἀναίσχυντος οὐκ αὑτὴν μόνον ἡδίχησεν, ἀλλὰ καὶ ῥχὰ 
γονεῖς χαὶ τοὺς κατὰ γένος αὐτῇ διαφέροντας. τὰς ϑυγατέρας σου περι ϑυγατρὸσ 

) ὡς χαταδίχους ἔχε ἐγχεχλεισμένας χαὶ ἀπροόπτους, Να μὴ ὡς ὑπὸ ἜὙλυχύνεσα, 
ἀσπίδος δηχϑῆς. τὰ ἀναγκαῖα πρῶτον μερίμνησον εἰς τὸν οἶχόν σου, 
χαὶ τότε τὰ περισσὰ εἰ γὰρ πρῶτον τὰ περιττὰ ὠνήση, ἔσχατον 
πωλῆσεις αὑτὰ ἐπιλιπόντων σοι τῶν ἀναγχαίων καὶ ἀγοράσεις ταῦ- 
τα. ἀναγχαῖα δὲ εἰσιν ἐν οἷς διατρεφόμεϑα, περιττὰ δὲ οἷον σχεύη 
πολύτιμα καὶ στρωμναὶ ἁπαλαὶ χαὶ χλῖναι διάχρυσαι χαὶ τὰ λοιπά. 

Ἕως εἶ πτωχὸς, μὴ ἐπιχείρει χτίξειν ὧν μετὰ χρέους ἃ ἁμαρτῆσεις ρχβ 
χαὶ μεταβληϑήσῃ, φύτευε δὲ μᾶλλον ἀμπελῶνας καὶ ἐργάζου τὴν περι πτωχών 
γῆν, ἣ τοὺς χαρποὺς αὑτῆς ἐπιδώσει σοι καὶ ἀλύπως διατραφήση. ἘΠῚ Ἢ - 
περισσευϑεὶς δὲ πάντων ἄρξαι χτίζειν. χρήματα γὰρ δομῆσουσιν 

) οἴκους χαὶ ὑπὲρ αὑτὰ ὁ Θεός. τέχνην πολυχερδῇ προξενοῦσάν σοι. 
ἀγρειωσύνην εἴτε χίνδυνον μὴ μετέλϑης, εἰ καὶ σφόδρα εἶ ἔμπειρος 
αὑτῆς, οἷον παραχαράσσειν χαὶ ψαλίζειν τὰ νομίσματα καὶ φᾳρσο- 
γραφεῖν καὶ βουλὰς ἐπισφραγίζειν χαὶ τὰ τούτοις ὅμοια. 

Σὺν τούτοις χαὶ τοῦτό σοι παραγγέλλω" ἐὰν ἔλϑης εἰς ἱερατικὸν ῥΧῪ “: 
"τάγμα τυχὸν μητροπολίτης ἢ ἢ ἐπίσχοπος γενέσϑαι, μὴ ἀναδέξη αὑτὸ ἶφ! ἐερόθυς 
ἕως ἄν διὰ νηστείας χαὶ ἀγρυπνίας ἀποχαλυφϑῆσῃ ἄνωθεν καὶ ̓ λάβης Ὑο ς: 
τελείαν πληροφορίαν ἀπὸ τοῦ Θεοῦ. χαὶ εἰ ἐμβραδύνει ἡ ϑεοφάνεια, 
ϑάρσει χαὶ ἐπίμεινον χαὶ ταπείνωσον σεαυτὸν ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ χαὶ . 
ὄψει, μόνον ὁ βίος σου ἔστω χαϑαρὸς χαὶ ἀνώτερος τῶν χωλυόντων - 

0 παϑῶν. χαὶ τί λέγω μητροπολίτην; εἰς πατριαρχιχὸν ϑρόνον ἐὰν προ- 
χροϑῆς χαϑεσδῆναι, χωρὶς ϑείας ὄψεως μὴ τολμῆσης ἐγχειρισϑῆναι 

τοὺς τῆς ἁγίας τοῦ Θεοῦ ἐχχλησίας οἴαχας. τυχὼν δὲ τούτου μὴ 
γίνου ἔνδοξος ὑπὸ δορυφόρων ὀψιχευόμενος χαὶ χρήματα σωρεύων, 

1 ταύτης] ταύτην 2. χερσοὸν 4 αὐτὸν] αὐτοῦυς 8. οὐχάὐτῆν 
(εἰ. ο. 160 ἐν αὐτῶ, 118 ἀπο ἸοοΥΒ 50118 βρὶγ. ἃ8Ρ. ἴῃ π8ὸ γοδθ 0 ἱπθρὺθ 

Ροε 5 681.) 9 χατὰ γένουσ 19 περισευϑῆσ 24 ἐὰν) ἵνα 25 τυχῆν 
. 4. 



5. π΄ ΚΕΚΑΥ̓ΜΕΝΟΥ 

χρυσοῦ »ὰἱ ἀργθδοῦ ἐπιμελούμενος χαὶ δε δενῶν πολυτελῶν, ἀλλ 
ἔστω ἡ ἐπιμέλειά σου εἰς τὸ ὀρφανοτροφεῖν χαὶ χῆρας τρέφειν χαὶ 

εἰς νοσοχομεῖα καὶ ἀνάρρυσιν αἰχμαλώτων χαὶ εἰς τὸ εἰρηνεύειν καὶ 
ἀδυνάτων προΐστασϑαι, καὶ μὴ εἰς τὸ συνάπτειν οἰκίαν. πρὸς οἰχίαν 
χαὶ ἀγρὸν πρὸς ἀγρὸν ἐγγίζειν χαὶ τὰ τοῦ πλησίον ἀφελεῖν, προφα- 
σιζόμενος ὡς" οὗ τοῖς παισί μου ταῦτα προσφέρω, ἀλλὰ τῷ Θεῷ χαὶ 
τὴ ἐχχλησίᾳ μου. εἶδον γὰρ ἄλλους ἀρχιερεῖς τοιαῦτα λέγοντας χαὶ 

, ἐθαύμασα τοῦ διαβόλου τὰς πανουργίας, πῶς ἡμᾶς ἀπατᾷ ἐχ τῶν 
δοχούντων εἶναι εὑσεβῶν. ἐρῶ γάρ σοι᾿ ὁ ἅγιος Νικόλαος χαὶ ὁ ἃ ἅγιος 

: Βασίλειος χαὶ οἱ λοιποὶ ἕως ἄν ἐν τῷ χόσμῳ ἐβίουν τὰ ἴδια τοῖς 
πένησι διένειμον χαὶ ἀκτημοσύνην ἐδίδαξαν, νῦν δὲ ὁπόταν τὴν τῶν 
οὐρανῶν βασιλείαν χατέλαβον, τότε χρήζουσιν ἁρπαγῆῇς πτωχῶν; μὴ 
γένοιτο. ὅτι δὲ εἶπόν σοι δεηϑῆναι τοῦ Θεοῦ ἵνα ἀξιωϑῆς ϑείας 
ὄψεως προτρεπομένης ἱερατεύειν σε, χαὶ πρόσεχε ἵνα μὴ ἀντὶ ϑείου 

᾿ ἀγγέλου ἄγγελον πονηρὸν ϑεάσῃ. ὅμως δίελδε τὸν μαχάριον Κασια-: 
γὸν χαὶ γνώσῃ τί ἔπαϑεν, ὡσαύτως χαὶ ὁ ϑαυμαστὸς Ἥρων χαὶ ὁ 
Μεσοποταμηνὸς καὶ ἄλλοι πολλοὶ ἀσκηταί. εἰς ἄκρον δὲ εὐλαβοῦ τὰ 
ϑεῖα. ἄχουε δὲ χαὶ τοῦ μαχαρίου Γρηγορίου λέγοντος᾽ ἀγαϑὸν ὑπο- 
χωρῆσαι μικρόν τι Θεῷ ὡς Μωυσῆς ἐχεῖνος τὸ παλαιὸν χαὶ Ἱερεμίας 
ὕστερον, χαὶ, φησὶ, προσδραμεῖν ἑτοίμως χαλοῦντι ὡς Ἀαρών τε χαὶ ! 
Ἡσαΐας" μόνον εὐσεβῶς ἀμφότερα, τὸ- μὲν διὰ τὴν οἰκείαν ἀσϑένειαν, 
τὸ δὲ διὰ τὴν τοῦ χαλοῦντος δύναμιν. ἡ μελέτη σου ἔστω νυχτὸς 
χαὶ ἡμέρας | εἰς τὰ ϑεῖα χαὶ εἰς τὸ ἀναπαῦσαι πτωχοὺς καὶ πλου- 

σίους. 
ΟΧῚ Τῶν συγγενῶν σου μὴ ἐπιλάϑῃ καὶ ἐπιλησϑῆσῃ παρὰ τοῦ Θεοῦ. 

περι συνγε- χαὶ τί ϑέλεις λέγειν πολλά: γενοῦ τοῖς πᾶσι τὰ πάντα χαὶ ὁ Θεὸς 

γῶν. ἀνταποδώσει σοι. εἰ δ᾽ ἄλλην τινὰ ἐπιστήμην μετέρχῃ, σπούδασον 
: ὅπως εἰς ἄχρον ταύτην ἐκμάϑῃς χαὶ μὴ εἶ ἐλλιπὴς αὐτῆς. εἰ δύνασαι 

δὲ πασῶν τῶν ἐπιστημῶν ἐν πείρᾳ γενέσϑαι, γενοῦ, πλὴν μὴ ἐάσης 
τὴν ἐπιστήμην ἣν ἐξ ἀρχῆς εἶχες χαὶ εἰς ἑτέραν μεταπέσης, εἰ οὐχ 

ρχδ ἔστιν αἰσχρα ἣ ἐπιβλαβὴς᾽ οὗ γὰρ λυσιτελές σοι ἕσται. ὁ γὰρ 

1 ἀργύροῦ 6θ παίσιτι 7 ἐχκχλισιάμονυ ἰδ. λέγοντες 15 ὅμω 
15 54ᾳ. Κασιανὸν] χαὶ σιανὸν 18---22 ατορ. Νὰ. ΟὟ. 1 (νοὶ. 1 ν. ἐ 

εἀ, ῬΑΓ. ἃ. 1842). 19 μιχρόν τι Θεῷ] Θεῷ τι μιχρὸν ατος. ΝΑ: 

25 ΡΧΎ] γ ἰπ ταϑῦσα. ἅδ81 λυσιτελήσοι ἔσται. 



ΣΤΡΑΤΗΡΙΚΟΝ ρχγί τερκε'. τς 58. 

᾿ γαύτης οὗ δ δαὶ γενέσϑαι σπρατιώτης, ὅϑεν στρατιώτης γενόμενος περὶ ναύτου 
᾿ ἀπώλετο, οὐδὲ ὁ νοτάριος χαλχεὺς, καὶ οὕτως χαϑεξῆς. εἰ δὲ χαί τις 

οὕτως μεταπεσὼν ηὐδοχίμησεν, ἀλλὰ σπανίως. ναύτη δὲ, λέγω σοι; 
μὴ δώσῃς ἕππον ἐποχεῖσϑαι' οὗ γὰρ ἐπιμελήσεται αὐτοῦ. τὸ γὰρ 

᾿ς πλοῖον οὔτε ἐσϑίει οὔτε πίνει, χαὶ νομίζει ὅτι χαὶ ὁ ἵππος ὡς τ 
πλοῖον ὑπουργῆσῃ. 

Εὔχου μὴ ἐμπεσεῖν σε εἰς χεῖρας ΠπεΣ ἢ εἰ γχαὶ σφόδρα ἐστὶν ρας 
ἐπιστήμων" εἴπη γάρ σοι τὰ μὴ δέοντα. χαὶ εἰ ἔστιν ἢ ἀρρωστία σου θὰ ἢν " 
μιχρὰ, μεγαλύνει αὑτὴν ὑπέρογχα χαὶ, πολλοῦ, εἴπη, τιμήματος χε ραν τ᾿ οῦ. 

ι βοτανῶν χρεία σοί ἐστιν πλὴν ἐγώ σε ἰάσομαι. λαβὼν δὲ παρὰ σοῦ 
νομίσματα, οὖχ ἐξικανοῖ, φησὶ, τοῦτο εἰς ἀγοράν. εἶτα χαὶ ἄλλα ἕλα- - 

(188 βεν. ] ϑέλων σε δὲ τρυγᾶν εἴπῃ σοι φαγεῖν ὅπερ ἐστὶν ἐναντίον τῆς ᾿ 
ἀρρωστίας χαὶ ἐξάψει μᾶλλον τὴν ἀρρωστίαν. χαὶ πάλιν ἐπιμελῆσε- 
ται χαὶ αὖϑις ἐπιτενεῖ τὸ ἄλγος. καὶ οὕτως πολλάχις ποιῆσας λάβῃ 

ι5 παρὰ σοῦ ἃ χρήζει χαὶ μόλις ποτὲ ἐπιμελήσεται. εἴπερ, οὖν οὗ ϑέ. 
λης ἐμπεσεῖν εἰς χεῖρας ἰατρῶν, φαγὼν ἀρίστῳ εἰς χόρον, ἀπέχου 
δείπνων, χαὶ οὐχ ὀχλῆσει σε ὕλη ἐγχειμένη τῷ στομάχῳ σου. ἀλλὰ 
χαὶ εἰ ἐπέλϑῃ σοὶ ἀρρωστία, νήστευσον χαὶ ἰαϑῆσῃ χωρὶς ἰατροῦ. 
σχόπει δὲ πόϑεν ἢ ἀρρωστία σοι προσέβαλεν᾽ εἰ μὲν ἀπὸ ψύχους, 

20 ϑέρμανον σεαυτὸν, εἰ δ᾽ ἀπὸ γαστριμαργίας, ἐγχρατεύϑησι, εἰ δ᾽ ἀπὸ 
χόπου εἴτε ἡλίου, ἀναπαύϑητι, καὶ ἔση, μετὰ Θεὸν, ἑαυτὸν ἰώμενος. 
ἔμπλαστρον δὲ μηδέποτε ἐπιϑήσης τῇ χοιλίᾳ σου᾽ ϑεὶς γὰρ τὸ ἔμπλα- 
στρον, ἴσως ὠφελῆσει σε πρὸς τρεῖς ἢ τέσσαρας ἡμέρας ἢ χαὶ ἑβδο- 
μάδα, χαὶ ἔχτοτε μᾶλλον οὐχ ἀγαϑόν σοι ἔσται. βοηϑημα δὲ ἢ ἀντί-" 

6 ὅοτον ἢ ποτὸν οἱονδηποτοῦν μὴ πίης. πολλοὺς γὰρ εἶδον ἐχ ποτῶν 
ἀποθανόντας, οἵ χαὶ ἰδιοϑάνατοι ἐλογίσϑησαν. εἰ δὲ ϑέλεις ποιεῖν ἵνα 
σε ὠφελῆσει εἰς τὸν στόμαχόν σου, πίε ἀψίνϑιον. ἐἰ δὲ τὸ ἧπάρ σου 
πάσχεις, πίε ῥέον ἰνδιχὸν, πλεῖον δὲ τούτου μηδέν. πάνυ γάρ εἰσι 
βλαβεροὶ οἱ ποτοὶ, μᾶλλον δὲ εἰς τοὺς νέους. φλεβοτόμει δὲ ἐκ τρίτου, 

ὃ) Φευρουαρίῳ Μαίῳ χαὶ Σεπτεμβρίῳ, ἄχριζε, καὶ πλέον μηξδέν.. εἰ δ᾽ 
ἀρρωστία χατεπείγει, πᾶς καιρὸς ἐπιτηδης. 

τοὺς υἱούς σου χαὶ τὰς ϑυγατέρας σου μάστιζε μὴ ῥάβδῳ, ἀλλὰ 

στρατιῶτησ, 

4 γενάσϑαι 2 ἀπώλλετο Γ ἵππον δι ὰϊἀ γι. 14 ἐπιτεινεῖ 
23 ὠφελήσει σε) ὠὡφελήσαι 25 ποτῶν] τῶν 26 ὁΐ χὰι οἱδιόϑάνατοι 
2] στὸ “το μάχοσοὺ 29 φλεβοτόμοι 80 σεμπτεβρίω 

του μὴ ἥναι: 

᾿ 

“ 

᾿ 
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χαὶ ἔργου. 

ἐχϑ 
᾿ περι τοῦ μὴ 

ἐξηϑυμούσϑαι, 

- 

λόγῳ, χ καὶ οὐ μὴ μαστιγωθήσονται παρ᾽ ἑτέρου. μέγα ἐστὶν τὸ στο- 
χάζεσϑαι καὶ κατανοεῖν τὴν φύσιν τῶν ὄντων χαὶ πράττειν τὰ δέον- 
τα. τινὲς ϑαυμαστὰ βουλευσάμενοι ἡστόχησαν, ἕτεροι δὲ ἀσχόπως 
χαὶ ἀσυνέτως μεγάλων ἐπέτυχον ὅϑεν οὐ γρὴ τὴν εὐτυχίαν αὑτῶν 
ἐπαινεῖν ἢ ψέγειν τὴν ἀτυχίαν, ἀλλὰ τὸν σχοπὸν χαὶ τὴν πρᾶξιν. ἃ 

Τέχνον, μὴ ὑπερηφανεύου, εἰ χαὶ μεγάλα χατορϑώσεις, ἀλλὰ 
μνήσϑητι τοῦ εἰπόντος" ἀκάϑαρτος παρὰ Κυρίῳ πᾶς ὑψηλόφρων, χαὶ 
τὸ" Κύριος ὑπερηφάνοις ἀντιτάσσεται, ταπεινοῖς δὲ δίδωσι χάριν. ὥστε 
ὁ μὲν χλέπτης ἔχει πρὸς τὸν υὐρῖον τοῦ πράγματος χαὶ ὁ μοιχὸς 
ἀντιτάσσεται τῷ ἀνδρὶ τῆς μουχευθεισὴς » ὃ δὲ ὑπερήφανος τὸν Θεὸν 'ὸ 

ἔχει ἀντιτασσόμενον. : 
Στρατευϑεὶς ἀνδρίζου εἰς πόλεμον, εἰ ζῶ ἀποϑανεῖν μέλλεις. 

μνήσϑητι ὅτι διὰ τοῦτο ἐστρατεύϑης γχαὶ οὐδεὶς ἀϑάνατος. φεῦγε: δὲ 
ἀπὸ χαπηλοπολέμου᾽ τρωϑεὶς γὰρ ϑανήσῃ χαὶ μετὰ ϑάνατον ὄνειδος 
ἔσῃ. ἔνϑα οὐ χερδαίνεις οὔτε ψυχικῶς οὔτε σωματιχῶς, μὴ χοτιία. 1 
τὰ μυστικά σου ἐὰν ϑέλης μὴ ἐχφαυλισϑῆναι, δι’ αὑτοῦ γράφε καὶ 
μὴ διὰ τοῦ νοταρίου σου. 

[Σπούδαξε διὰ τῶν ἔργων τῆς ἀρετῆς σου αἰδεσίμους χαὶ περιφα- ( 

γεῖς ἀποδεῖξαι τοὺς γονεῖς σου. ὁ ὑποχρινόμενος ἐχϑειάζειν σε, ψέγων 
δὲ τὸν πατέρα σου, σὲ αὐτὸν ἀτιμάζει" ὁ γὰρ λέων λέοντα γεννᾷ χαὶ 90 
ἡ ἀλώπηξ ἀλώπεχα. φύλαττε σεαυτὸν ὁπόταν μετὰ γυναικὸς ὀμιλῆς, 
εἰ χαὶ τῶν χοσμίων δοχεῖ εἶναι, χαὶ μὴ γίνου αὑτῇ συνηϑης᾽ οὐχ ἐχ- 
φεύξῃ γὰρ τὰ ϑήρατῥα αὐτῆς. οἱ ὀφϑαλμοί σου γὰρ παρατραπῆσον- 
ται χαὶ ἡ χαρδία σου σαλευϑήσεται καὶ οὐκ εἰς ἑαυτὸν ἔσῃ. ἐχ 
τριῶν γὰρ πολεμηϑῆση ἀπὸ τοῦ διαβόλου, ἀπὸ τῆς ὄψεως καὶ τῶν 5 
λόγων αὑτῆς χαὶ ἀπὸ τῆς φύσεως, μέγα γάρ ἐστι νικῆσαι ταύτην. 

Οἱ μεγάλως ϑυμούμενοι μεγάλοις ἐγχλημασι περιπίπτουσιν" οὐχ ᾿ 
αἰσϑάνονται γὰρ τί πράττουσιν. ἐπιϑυμίᾳ δέ τινες ἑλχόμενοι ὀλισϑῆσαν- 
τες εἰς βάραϑρον χατεβλήϑησαν. σὺ δὲ μὴ τῶν ἐνηδόνων, ἀλλὰ τῶν 
ἐπαινετῶν χαὲ μνήμης ἀξίων ἐπιϑύμει᾽ εἰ γὰρ χαὶ ἐπίπονα δοχεῖ εἶναι, 4 
ἀλλ᾽ εἰς μαχρὰν εὐθηνήσει, χἄν τε σωματιχὰ χἄν τε Ψυχιχὰ εἶεν. 
ϑάρσει, οὐδὲν ἀγαϑὸν χωρὶς πόνου" ἐξ ἀκανϑῶν ῥόδα καὶ ἐξ ἱδρώτων 
τὰ χρείττονα. ἀναχείμενος ἐν χλίνη ἀνιστόρει τὰ παρελϑόντα καὶ 

δ ἐπαινεῖ Ἴ ῬτοΥ͂. 16, ὅ. 8 ῬτΟΥ͂. 8, 84. 18 Σπουδάξαι 

21 ἀλλώπιγξ ἀλώπιχα 22 συνήϑοσ 26 ταύτην] ταύ {Ξξ- ταὐταῦ 
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ἐξ αὐτῶν διδάσχου τὰ μέλλοντα. ταῦτα γὰρ οὐχ ἀσύνετοι, ἀλλὰ ᾿. -. 
σοφοὶ καὶ ἐπιστήμονες μελετήσουσι. ἄφρων δὲ πρὸς ἃ χέχηνε σχο- ὙΦ 
πῶν, ποῦ δειπνᾷ καὶ χύμβαλα, ἐπιλιπόντων δὲ αὐτὸν. τῶν ἀναγ- 
χαίων πορεύεται χατηφὴς ὡς ὁ μονογενῆ παῖδα ἀποβαλόμενος. 

! ποῦφλον δὲ πᾶσαν μηχανὴν μετελϑὼν λαβεῖν τι ἀπὸ σοῦ, χαὶ εἰ οὐ 
λάβῃ, ὄνειρον πλάσει ἀγαϑὰ προξενοῦν πολλὰ καὶ τοῖς λόγοις σε 
χαταϑέλξας ἐχ τοῦ χόλπου σου ὡς μετὰ ἀγχίστρου ἀνασπάσει τὸ 
χρυσίον, χαὲ μαχρὰν ἀποστὰς ἀπὸ σοῦ μέγα ἐπεγχαυχῆσεται Ἐπ, 
γινώσχων σου. 

) Πρόσεχε τοῖς ἔργοις τῶν σοφῶν χαὶ τῶν ἀφρόνων, ἀφ᾽ ὧν τε ρᾺ 
οὗτοι ἐποίησαν καὶ ἐξ ὧν ἔπαϑον. φύλαξον μὴ ὀμόσαι ὅλως μῆτε περι σοφῶνχαὶ 
δικαίως μῆτε ἀδίχως, εἰ καὶ τὰ μέγιστα βλαβῆναι μέλλεις. καὶ εἰ μὲν αὐ α 
δικαίως ὁμόσεις, κατεφρόνησας χαὶ παρέβης τὸν εἰπόντα μὴ ὀμόσαι 
ὅλως, εἰ δὲ ἀδίκως, ϑάνατός σε χαὶ ἀπώλεια ληψεται. μακάριος δὲ 

; ὃς οὐχ ὥμοσε. μὴ εἴπης ὅτι ἐλεημων χαὶ εὔσπλαγχνός ἐστιν ὁ Θεὸς, 
χαὶ εἰ ὀμόσω, συμπαϑῆσῃ με. ἐρῶ γάρ σοι ὅτι χαὶ δίκαιός ἐστιν. οἱ 
γὰρ ἐχπεσόντες καὶ ἀπωλείᾳ παραδοϑέντες ταῦτα λέγοντες ἀπώ- 
λοντο. μὴ ἀποστῆς ἀπὸ Θεοῦ καὶ οὐ μὴ ἀποστῇ ὁ Θεὸς ἀπὸ - σοῦ. 
"μὴ ἀτιμάϊσης τοὺς γεγεννηκότας σε δι᾽ αἰσχρῶν πράξεων᾽ πάντως 
, γὰρ καὶ οἵ σε γεννήσαντες τοιοῦτοι γομισϑήσονται, ᾿ 

Μέγα ἐστὶν τὸ ἔχειν τινὰ δοῦλον ἢ ἐλεύϑερον πιστόν. καὶ εἰ τ βλα. 
αὑτὸν καὶ ἐνεπίστευσας αὑτῷ, τὴν δὲ ϑυγατέρα σου εἰς δυνατὸν μηδὲ τορι τοῦ ἔχειν 
γνωρίζῃ, χαὶ ἕξεις τὸ ἀσφαλές. εἰ γὰρ ψόγος λαληϑῆ, χἄν τε ψευ- τι ἀὐνεῆ ἘΝ : 
δῆς ἐστι χἄν τε ἀληϑῆς, οὐ γινώσχεις, ὕποπτον δέ σοι γενήσεται ναίχα. Ὁ 
χαὶ τὸ βρέφος, εἰ χαὶ ἐκ τῆς σῆς ὀσφύος ἐστὶ, χαὶ οὐαὶ τότε. μὴ 

ἐμπιστεύσῃς τινὶ λόγον ὃς προξενεῖ σοι οῶδύνδν. εἰ καὶ ἀρετῇ δια- 
λάμπη" ἢ γὰρ φύσις τῶν ἀνϑρώπων ῥευστῇ ἐστι χαὶ τρεπτὴ χαὶ 
ποτὲ μὲν τρέπεται ἐχ τοῦ ἀγαϑοῦ εἰς τὸ χαχὸν, ποτὲ ϑὲ ἐχχλίνες ἐχ 
τοῦ χαχοῦ εἰς τὸ ἀγαϑόν. 

ὁ δὲ ϑάψας τὴν γυναῖχα αὐτοῦ τὸ ἥμισυ εἴτε καὶ τὸ πλεῖον 
τῆς ζωῆῇς αὑτοῦ συναπώλεσεν, εἴπερ ἀγαϑὴ ἐστιν. χαὶ εἰ μὲν ρλβ 

2 τοαυ ΓΙ τ μελετῶσιν, βϑὰ οἵ, 6. 122 ὁ ησοθοιι 8 ἐπιληπό-. ; Ι 
των δὲ αὐτῶν τῶν 4 ἀπόβαλλόμενος 5 ποῦφλον) ὑπουλοςῦ οἵ, 6. 20. ᾿ ᾿ ᾿ 
18 5ᾳ. Μδίί. ὅ, 84. 14 ϑανατῶσε 10 συνπαϑήση 19 γεγεννν 
χότασε 22 εἰ δυνατὸν 26 προξενεῖ σοι] προξενήσοι 28 πότε μὲν 
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περι ἀνδρὸσ 

σώφρονος. 

ΥῊΝ τυ ἣν ΣΝ τὰ ̓ 

σωφρονῇσει, μέγας ἔσται παρά πε Θεῷ καὶ ΕΝ ᾿ς 
μὲν ἐν ἀδείᾳ πολλῇ χαὶ εὐφροσύνη διάξει, τοὺς παῖδας ἔχτρέ- ᾿ 
φων χαλῶς, οἱ δὲ παῖδες αὑτοῦ ὡς ἐπὶ ὁ ὀχήματος ἐποχηϑῆσονται, καὶ 
ἡ οἰκία αὑτοῦ ἐν εἰρηνικῇ χαταστάσει ἔσται" εἰ δὲ οἴστρῳ ἀχολασίας 
περιπαρῇ, μᾶλλον ὁ ἐὰν δοχεῖ σώφρων εἶναι, εἰσερχόμενος καὶ ἐξερχό. 
μενος τῆς οἰκίας δαχρύει, τῆς μαχαρίας δῆϑεν ἐπιμνησκόμενος, χαὶ 

τὴν τοῦ οἴχου ἀμέλειαν χαὶ τὴν τῶν παίδων χκαχουχίαν προβάλλε- 
ται, οἰχειώσεται δὲ γυναῖχας αἵ εἰς τὸ προξενεῖν πεῖραν ἔχουσιν, ἃς 

χουρχουσούρας χαλοῦσι, τραπέζης ταύτας ἀξιώσει χαὶ τὰς ἀτίμους 

τιμήσει ὁ δείλαιος. χαὶ δοὺς αὑταῖς ὧν χρήζουσι, πέμπει ἐπαγγελ. Ἶ 
λόμενος μεγάλα, εἰ προξενήσουσιν αὑτῷ γυναῖκα, χαλὴν. αἱ δὲ τὴν 
χρείττονα ἐπαγγέλλονται, προμεμισϑωμέναι δὲ οὖσαι παρὰ γυναιχὸς 
εἰς τοῦτο, ἀπελθοῦσαι πρὸς αὑτὴν, εὕρομέν σοι, φησὶν, οἷον ἦϑε- 

λες, ἀπόλαυσον τῶν ἀγαϑῶν αὑτοῦ. εἶτα ἐπὶ τὸν ἄϑλιον ἀναστρέ- 
φουσι μεγαλύνοντες αὑτὴν. χαὶ χαταϑέλξασαι αὑτοῦ τὰ ὦτα χαὶ 16 
χαϑ᾽ ἡμέραν αὑτῇ τε χαὶ τούτῳ πρὸς χάριν ὁμιλοῦσαι καὶ ἀπολαύσα- 
σαι ἀμφοτέρων τῶν ἀγαϑῶν πείϑουσιν αὑτόν. εἰώϑασι γὰρ οἱ οἴστρῳ 
περιπαρέντες ἐξ ἀκοῆς ὀλισϑαίνειν. εἶτα ἔλαβεν αὑτὴν, ἡμελήϑησαν 
δὲ αὑτοῦ οἱ παῖδες. ἐχείνη δὲ εἰς ἄλλους χέχηνεν ὑποτάξαι τοῦτον 
ἐφιεμένη, μαγεύσασα δὲ ἄλλον ἀντ᾽ ἄλλου ἐποίησε χαὶ ἀπώλεσεν. Ὁ 
εἰ δὲ τῶν χρησίμων ἐστὶν ἐχείνη, ἐπ᾽ εὐνῆς ἀναχειμένη χαὶ τοῦ παρ- 
ϑενιχοῦ αὐτῆς ἀνδρὸς ἐπιμνησϑεῖσα μέγα ἐστέναξε, χἀχεῖνος ἴσως 
τῆς στεφανικῆής αὑτοῦ ἐνθυμηϑεὶς ἐδάκρυσε, χαὶ γέγονεν ἡ εὐνὴ πέν.- 

᾿ϑος. εἰ δὲ χαὶ ἀμφότεροι παῖδας | ἔχοιεν, τί χεῖρον γένοιτ᾽ ἄν; ἔρις καὶ 11 

δλῪ 
περὶ του ἔχειν 

μάχαι ἀπὸ πρωΐας ἕως ἑσπέρας, ἔχϑρα ἄσπονδος χαὶ ταραχὴ κα- 3 
ϑημερινῆ. καὶ οὖς ποτε ἐπόϑει ὁ πατὴρ φιλοστόργως καὶ ὁρῶν ἐτέρ- 
πετο νῦν γυναιχὶ ἡττηϑεὶς ὡς ἐχϑροὺς ἔχει, οὐ φέρω, λέγων, δὲ 

ὑμᾶς ταράσσεσϑαι. εἶχον δὲ σοι εἰς τοῦτο εἰπεῖν πολλὰ, ἀλλ᾽ ἀρχεῖ, 
εἴπερ οὐχ ἐδελοχωφεῖν ἐϑέλεις. τοῦτο δὲ μόνον λέγω" μακάριος ὁ φυ- 
λάσσων ταῦτα. 5 

Παραγγέλλω δέ σοι καὶ τοῦτο ὅτι εἰ καὶ ἐν οἰχίᾳ ἰδιάζεις, ὑπο- 
τάσσεται δέ σοι ὁ λαὸς τῆς χώρας, φύλασσε ἵνα μὴ ἀναισχυντῆσῃ ὁ λαὸς 

2 εὐφροσυνή 4 εἰρηνηκὴ 12 προμεμεμισϑωμέναι 18 84. 
ἠϑαιλεσὴσ 19 εἰς ἄλλους] εἰσάγουσ 283 τῇῆσ ἰἰογαϊαΣι. 24 ἀνφό- 
τέροι . 28 εἶχον] εἴέχον ἴ : 



ΝΌΝΙ ΣΤΡΑΤΉΓΙΚΟΝ λρ-- λυ. τς ὰ 
Φ - 

κατὰ σοῦ εἴτε ΠΟΤΕ εἴτε ἀδίκως καὶ βλαβήρῃ τὰ μέγιστα ψυχι-. παντίαν προ- 
χῶς τε χαὶ σωματιχῶς. συμβαίνει δὲ τοῦτο χαὶ ἀπ᾽ ἄχρας διχαιοσύ-. 
γης᾽ δίκαιος γὰρ ὧν ἄδικον ἣ αἰσχρὸν οὗ φέρεις βλέπειν πραττόμε- 
γον, νυσσόμενος δὲ ὑπὸ τῆς ἀγαϑῆς ταύτης ἀρετῆς ὀργίζῃ μετὰ 

σωχὴν. ' 

6 δικαίου ϑυμοῦ χαὶ ἀμύνῃ ἀξίως τοὺς ἁμαρτάνοντας. ποιησας δὲ τοῦτο 
εἰς πάντας τοὺς ἁμαρτῆσαντας ἤχϑρανας αὑτοὺς χαὶ τοὺς ὁμόφρο- 
νας αὐτῶν καὶ μελετήσαντες χατὰ σοῦ ἐπανέστησάν σοι. ᾿. 

Χρὴ οὖν εἶναί σε δίκαιον εἰς ἄκρον καὶ ἀληϑῆ, πλὴν τοὺς ἁμαρ- 
τάνοντας τοιούτῳ τρόπῳ χόλαζε᾽ τοὺς μὲν σὺ χόλαζε χαὶ τιμώρει, ἢ 

10 τοὺς δὲ ἄγων συνάϑροιζε τὸν λαὸν χαὶ διηγοῦ αὑτοῖς τὴν ἀδιχίαν 

ΩΣ 

διὰ χαὶ αλη- 

ϑηας. 
χαὶ λέγε αὑτοῖς" χρίνατε αὑτούς. χαὶ εἰ τάχα χαὶ ὁμόφρονες αὑτῶν - 
εἰσὶν, ἀλλ᾽ οὗ δυνήσονται τὸ δίχαιον παραχρούσασϑαι, ἀλλ᾽ ἐντρεπό- 
μενοι, μᾶλλον δὲ ὑπὸ τοῦ δικαίου συνωθδούμενοι χαὶ ἐλεγχόμενοι 
εἴπωσι τιλωρηϑῆναι αὑτούς. χαὶ μετὰ τὴν ἀπόφασιν αὑτῶν ἔλαφρο- 

18 τέραν χαὶ συμπαϑεστέραν αὑτοῖς ποίησον τὴν τιμωρίαν ὡς σπλαγχνε- 
ζόμενος αὐτοὺς" εἶπον αὑτοῖς ὅτι πάντως βαρέως ὑμᾶς χατεδίχασαν. 
οἱ φίλοι χαὶ συντρόφοι ὑμῶν, ἀλλ᾽ ἐγὼ ἐλεῆσας ὑμᾶς ἐχούφισα τὴν 
χρίσιν, ὅτι οὐ σοφόν ἐστιν τὸ μετὰ ἀπονοίας παιδεύειν. τότε ἐπαινε- 
ϑήσῃ παρὰ πάντων χαὶ παρ᾽ αὑτῶν τῶν τὰς ποινὰς ὑποστάντων.. 

20 τοὺς δὲ λοιποὺς λόγοις ἀμυντηρίοις ἐχφοβῶν διορϑοῦ, ἄλλους δὲ μετὰ . 
χαλοηϑείας χαὶ ἡμερότητος νουϑέτει ὡς πατὴρ παῖδας ἰδίους, χαὶ 
“τς χαὶ τὴν ἀδικίαν δυνήσῃ ἀναστεῖλαι χαὶ σεαυτὸν ἀνώτερον 
διατηρῆσαι πάσης ἐπιβουλῆς Θεοῦ χάριτι. τὰ δὲ ἐλάχιστα σφάλματα 
προσποιοῦ μηδὲ ἀχηχοέναι σε, μᾶλλον δὲ τὰ χατὰ σοῦ χαὶ τὰ χατὰ 

25 ἀνθρώπων σοὺ γινόμενα" εἰς τὰ ἑχατὸν ἐχδίχησον ἕν, ἵνα καὶ οἱ βὰς 

πταίσαντες εἷς σε φοβηϑῶσιν, εἰς δὲ τὰ λοιπὰ προσποιοῦ ἄγνοιαν. εἰ δὲ περὶ τῶν πται- ̓  
. 9, ϑέλεις πᾶσι χατὰ τὰ πταίσματα ἀποδιδόναι, οὗ δυνήσῃ οὐδὲ σὺ οὐδὲ 

ἄλλος τοῦτο ποιῆσαι, ὁ δὲ βασιλεὺς, χαὶ τί λέγω βασιλεύς; ἀ ἀλλ᾽ οὐδὲ 
ὁ Θεὸς τοῦτο ποιῆσει. λέγει γὰρ ὁ Δαβὶδ’ ἐὰν ἀνομίας παρατηρῆσῃης, 

80 Κύριε, τίς ὑποστήσεται, ὅτι παρὰ σοὶ ὃ ἰλασμός ἐστι, χαὶ τὸ οὐ 
χατὰ τὰς ἀνομίας ἡμῶν ἐποίησας ἡμῖν. ὁ γὰρ προφήτης Ἡλίας 
δίχαιος ὧν χαὶ ζηλωτὴς τοῦ νόμου ἐξ ἄκρας δικαιοσύνης ἐνεχάλει τῷ 

5. ἄξιως 158 συνπαϑεστέραν ἷ5. ὡς] ὁ 92 δήνηση 
38 φάλματα . 94 τὰ ρτίας δἀάϊαϊπηηε. 27 ϑέλισ 29 54. 

σἄντων. 

Ῥρα]αι, 129, 8--4, 29 ἀνομίαισ 80 54. Ῥβδῖπι. 102,10. 81 Ἡλιοῦ 

τ φασι κὦ Ὁ 



μι. «ὃ 

λα ριν ὁ , φαν 

Ν 
ὅς ἐὰν 

88 ν΄ ΚΕΚΑΥΜΕΝΟΥ͂ - ς΄ 

ς Θεῷ ἀξίαν τιμωρίαν ἐπαγαγεῖν τοῖς ἁμαρτάνουσιν, ὅϑεν χαὶ παρὰ 

Ὡς 
περι γουϑε- 

σίασ. 

ρλζ 
περι τοῦσ ράπ- 

τουτασ χατὰ 

σοῦ. 

,. 29 ἐμπεῖν 81 ἀν(ϑρωπᾷνοσ 

τοῦ φύσει ἀγαϑοῦ μοιρόν τι ἐγχαταλειφϑεὶς δειλιάσας ἔφυγεν ἀπὸ 
προσώπου γυναιχὸς ὁ τὸν βασιλέα ἀντ' οὐδενὸς λογισάμενος πρό- 

ον. 
Ταῦτα δὲ λέγων οὗ λέγω σοι μὴ ἀντέχεσϑαι τοῦ δικαίου" ὁ γὰρμὴ᾽ 

ἄντε χόμενος αὑτοῦ ἄϑεός ἐστιν᾽ ἀλλὰ μετὰ συνέσεως χαὶ φόβου Θεοῦ. 
εἰ “δὲ ϑέλεις μετὰ αὐστηρότητος χαὶ ἀπονοίας χολάζειν ὡς δῆϑεν 

π᾿ δικαίου ἀντεχόμενος, εἴτε μετὰ ὕβρεως χαὶ αὐθαδείας ἀναισχυν- 
τήῆσουσιν, ἴσως χαὶ πρὸς φόνον ὁρμῆσουσιν. εἰ δὲ δυνηϑῆς αὐτοὺς 
ἀμύνασϑαι, βλαβῆσονται μὲν παρὰ σοῦ, βλαβήσῃ δὲ μᾶλλον σὺ ψυ- ι 
χικῶς τὰ μέγιστα, ἔσῃ δὲ χαὶ παρὰ πάντων μεμφόμενος καὶ αἱ πρά- 
ἕξεις σου ἐξουδενωϑήσονται χαὶ σὺ ἀτιμασϑῆση. 

Εἰ δέ τινες ῥάπτουσι χατὰ σοῦ ἐπιβουλὰς διαστρέφοντες τὸν χαῦν 

ϑανατῶσαί σε, εἰ μὲν ϑέλεις ἔργον ϑεῖον ποιῆσαι, ἄφες αὑτοῖς τὴν 
ἁμαρτίαν αὑτῶν, καὶ ἀφεϑῆσονται σοὶ αἱ ἁμαρτίαι σου" εἰ δὲ ϑέλεις 15 
τὴν ἐντολὴν τοῦ εἰρηνικοῦ παραβῆναι, μὴ ὑποφέρων ὡς δῆϑεν τὴν 
ἐπιβουλὴν, καὶ ἀμύνασϑαι αὐτοὺς ὡς χαχοὺς, ἄκουσον πῶς ἄν αὑτοὺς 
ἀμύνασϑαι δυνήσῃ. μὴ ἀντιπαρατάξη αὑτοῖς πολλοὶ γὰρ ὄντες ἐπι- 
πέσωσι χαὶ ϑανατώσουσί σε, ἀλλὰ μαχροϑύμησον, καὶ εἰ ὑβρίζουσί 
σε, σὺ μὴ ἀντίλεγε. οὐ πάντοτε δὲ ἔσονται ἐπὶ τῷ αὑτῷ, καὶ ὁπόταν 20 
αὑτοὺς ἴδης χατ᾽ ἀλλήλων γενομένους καὶ διασχισϑέντας εἴτε καὶ 
ἀπομεριμνήσαντας, ἔπελϑε αὑτοῖς σοφῶς χαὶ μετὰ τρόπου σωφρόνι- 
σον αὑτοὺς, οὺς μὲν διὰ ζημίας οὺς δὲ διὰ δαρμοῦ, ἄλλους δὲ μετὰ 
ὕβρεως καὶ ὀνειδισμοῦ, τοὺς δὲ λοιποὺς μετὰ. τρόπου γρηστοῦ, ἐπεὶ 
ἀδύνατόν σοί ἔστι πρὸς χέντρα λαχτίζειν. εἰ δὲ χαὶ πρὸς πόλεμον 5 
χαὶ σφαγὴν ὁρμῆσουσι κατὰ σοῦ ἀδίχως, ἀντίταξον αὐτοῖς χαὶ μὴ 
δειλιάσης. ἔσῃ δὲ Ϊ ἔργον ποιήσας ἀνϑρώπινον χαὶ οὐ ϑεῖον. εἰ δὲ διὰ 1: 
σφάλμα σὸν ἐπανέστησάν σοι, διόρϑωσαι αὐτὸ ὃ γὰρ Θεὸς οὐ τοῖς 
ἀδικοῦσιν, ἀλλὰ τοῖς ἀδικουμένοις βοηϑεῖ. εὔχου μὴ ἐμπεσεῖν εἰς, 
πείρθ μὐ ἐμπεσὼν δὲ στῆϑι ἀτρέμας" ϑάρσει, οὐδεὶς ἀπείραστος. ἃ 
ἄνθρωπος γὰρ ὧν ἀνϑρωπίνως περιέπεσες συμφοραῖς’ πλὴν πᾶς χλύ- 

δων εἰς εὐδίαν καταλήγει. 

2 ἐγκαταληφϑεῖς 11 84ᾳ. ἡ πράξισ [ΞΞ οἱ πράξεις) 18 τὸν] 
τὸ ΡΥ. ἢ. 15 ἁμαρτίαισσου 106 ὡς δῆϑεν μὴ ὑποφέρων; 22 ἔπεϑε 
25 ἀδυνατόν 47 ἔσῃ δὲ] ἐσὺ δε. 27 8ᾳ. διάσρφαλμα 28 αὐτον 



ΣΤΡΑΤΗΡΙΚΟΝ ρλέ--ρμ'. 59 

Ἡ δύναμίς σου μὴ ἐν ΕΣ χρήμασί σου, ἀλλ᾽ ἐν τῷ δϑὶ σδὺ ἔστω, τ Ἷ 
μᾶλλον δὲ ἐν τῷ Θεῷ᾽ ξιἦ αὑτοῦ γὰρ χαὶ ζῶμεν καὶ χινούμεϑα χαὶ τέ ἐλμρμαῳ ὶ 
ἐσμέν. εἰ εὐπάϑεις παρά τινος, ἀντιλαβοῦ αὑτοῦ ἐν καιρῷ ϑλίψεως τς, ' 

αὑτοῦ, εὖ δὲ ποιῆσας τινὰ μὴ ἀπαιτήσης αὑτὸν συγχαχοπαϑῆσαί 

ὅ σοι ἐν χαιρῷ ϑλίψεώς σου. σχοτεινὸν πάϑος χαὶ αὐγμῶδες ἡ δυστυ. 
χία᾽ μέρος γὰρ αὑτὴν τίϑημι τῆς μετὰ ταῦτα χολάσεως. εὑφράν- νι τὶ 
ϑητι ἐν εὐτυχίᾳ, ἀλλὰ μὴ ἐπαίρου" εἶδον γὰρ ἐγὼ βασιλέα τύραννον ; 
πρωΐ μὲν ἐν ὑπερηφανία, ἑσπέρας δὲ ϑρήνων ἄξιον. ὁ ἐχουσίως ᾿σχυ- ἐν νῷ " 

ϑρωπάσας ὑπέρχειται τῶν λυπηρῶν. ' 
ι.Ὁ Μὴ ὠνήσῃ τὴν ἀρχὴν διὰ ξενίων᾽ ὁ γὰρ ὠνούμενος ταύτην οὖχ κ [ὰϑ 

οἶδεν ἀληϑῶς χαὶ δικαίως πράττειν. πῶς γὰρ χαὶ πράξει διχαίως; περι τοῦ  μῇ 
ξενιάζην καὶ 

ὠνησάμενος γὰρ πρᾶξιν πάντως ἃ ἔδωχεν ἀγωνίζεται περιστῆσαι “την. 
εἰς χεφάλαιον χαὶ μετὰ ταῦτα εἰς χέρδος τρέχει. ἐχ τοὔύτου οὖν καὶ 
μισητὸς τοῖς πᾶσιν χαὶ φορτιχὸς γίνεται. καὶ ταῦτα μὲν οὗ στρατηγοῖς 

18 χαὶ χριταῖς συμβουλεύω μόνον ποιεῖν, ἀλλὰ χαὶ τοῖς ἐν οἰχίᾳ ἰδιάζουσι" 

τινὲς γὰρ μὴ ἔχοντες τὴν ἀπὸ τοῦ Θεοῦ τιμὴν, ἕπευτα τὴν ἀπὸ τοῦ 
βασιλέως ἀξίωσιν, σπουδάζουσι διὰ χρημάτων χαὶ ξενίων τιμηϑῆναι 
παρὰ τῶν ϑεματιχῶν ἀρχόντων, οἰχειωϑέντες δὲ παρ᾽ αὑτῶν χαὶ 
τιμηϑέντες ὑποχλέπτουσιν ἑαυτοὺς δουλείας τινὰς αἰσχροχερδεῖς ἀνα- 

0 λαβέσϑαι παρ᾽ αὐτῶν, ὅπως ἀδιχῆσαντες τοὺς πένητας χαὶ χερδῇσαν-. ἌΞυ 
τὲς αὖϑις εἰς ξένια τράπωνται. ἐχ τούτου οὖν συμβαίνουσιν αἱ χατὰ 
τὸν βίον ἀνομαλίαι. ὑμεῖς δὲ, τέχνα μου, μὴ ὠνήσησϑέ ποτε ἀρχὴν ρμ' 
διὰ ξενίων, ἀλλ᾽ ἀπὸ τοῦ Θεοῦ ταύτην ἀεὶ αἰτεῖσϑε᾽ ὁ γὰρ ἀπόστο- παραγγελεία 
λος λέγει ὃ ὅτι πᾶσα ἀρχὴ ἀπὸ τοῦ Θεοῦ ἐστίν. εἰ δὲ ἰδιώτης εἶ, ἐργά- Ἐρλάτουσ κϑι: 

25 ζου τὴν γὴν ἐν ἱδρῶτι τοῦ προσώπου σου, χατὰ τὸν εἰπόντα" χαὶ 

δώῃ σοι τὰ ἐξ αὑτῆς. οὐχ ἁρμόζει“ σε γὰρ εἶναι παχτονάριον. χαὶ 
ἵ παχτόνειν σεαυτὸν εἰς τὸ διδόναι τοῖς ἄρ: χουσιν Ι ἃ λαμβάνεις ἀπὸ 

τῶν πενήτων, χαὶ σὲ μὲν χερδαίνειν ἁμαρτίας, τοὺς ὰ λαμβάνοντας. 
ἀπὸ σοῦ χερδαίνειν χρήματα. ὶ 

- -. --- Ὡ- 

δασ μου. 

1 δύγαμίσου 2 δι᾿ αὐτὸν δὅ 5. δυσταχύα 9 τὸν "υπηρὸν. 14 ταῦ΄ὋὉ 
τα μὲν] ταμὲν 158 συμβουλεύω μόνον] συμβουλεύομεν 17 ξένων 
δά Βοῃῃ. 13. 1. 95 864. νοἹἱΐ [οΥίδ586 ΒΟΥ θ6ΓΘ 86 βοτίρεῖι [οχίδεδο Ὁ: 
ἐργάζου τὴν γῆν, κατὰ τὸν εἰπόντα᾽ ἐν ἱδρῶτι τοῦ προσώπου σὸν φαγῇ 
τὸν ἄρτον σου. ἰπ ποβίγί ὙΈΓῸ οοάϊοΐβ βογρίατα υυ. χατὰ τὸν εἰπόντα πἰεὶ 
δὰ εἃ 486 Βοφαμηίαν τοίοττί ποαυθυηΐξ, αοττπι δβἰμ 8 βδορία8 οσσαγγαπέ 
ἴῃ Υ, Τὶ νοὶαί 1,ονἱτ, 26, 4 τε Ζαδοῖι. 8, 12. Ῥδδῖπι. 86}. 18. ἘΈΕΘΕΒ: ὅ5 21. ᾿ 
20 δώῃ] οὗ, 6,218 δός ; ἜΝ : - " 

ται στ. ---.-- 



δϑ.ο»νΨἍ»λ5 τοοφισ ποὺρ τ, ἢ ἊΝ 

“Ὁ οὐδεν προ,» καν- »'ν ᾿ς 

ταν 

πιο, ΚΕΚΑΥΜΕΝΟΥ͂ 

δμα 
περὶ μαντεΐασ. 

Ὁ μάντεσι προσέχων ἀμαϑὴς χαὶ ἰδιώτης, ἐστὶν, εἰ καὶ δοκεῖ 
φρονεῖν᾽ πολλοὶ γὰρ ϑησαυροί εἰσιν ἐν γῆ χεχωσμένοι χαὶ εἰ ἐγίς. 
νωσχεν ὁ μαντευόμενος, ἀνορύξας εἷλεν ἄν αὐτούς. ὀνειροχρίτης 
χαὶ ὀρνεοσχόπος, ἐπαοιδός τε χαὶ ὁ ἐν παλμοῖς μαντευόμενος ὅμοιοί 
εἰσι ταῖς ἐπιστημαις αὑτῶν αἷς προσήλωνται' ἀνύπαρχτοι γάρ εἰσι. 
βουλεύου χαὶ πρᾶττε τὰ χρείττονα᾽ ἀστοχῆσας γὰρ οὐδὲν ἠδικήϑης. 

. ὃ εἰς τὴν ἰδίαν ἐπιστήμην ἀδόχιμος εἰς οὐδὲν εὐδοχιμῆσει. οὗ δυστυ-᾿ 
᾿ γῆς ἐστιν ὁ ὑπὸ τῶν βιωτικῶν περιστάσεων καταπίπτων, Ἔθος 

,. ἐστιν ὁ ἐχϑειάζων τὰ μάταια. 

ρμβ 
περὶ γαποι- 
μένου δούλου 
μη λιπηϑήναι. 

ΡῪ 
περὶ του ἔχην 

ἡμερότητα εἰσ 

Ἀδύνατόν ἐστι μὴ λυπηϑῆναι δι᾽ ὧν εὐφραίνῃ. εἴπω γάρ σοι} 
λόγον ἀρχαῖον Λαρισαίου, Ἰωάννης αὐτῷ ὄνομα, ἐπίσκοπος δέ. 
πρός τινα γὰρ εἴρηχεν᾽ ἐὰν εὑφραίνη ἐπὶ φίλῳ χαὶ δούλῳ, μνήῆσϑητι 
ὅτι ἄνϑρωπός ἐστι χαὶ ἀποθανεῖν μέλλει ὡς ἄνϑρωπος, καὶ τελευτῇ: 

σαντος αὑτοῦ μὴ ταραχϑῆς᾽ οὗ γὰρ ὠφεληϑήση. εἰ δὲ ἐν σχεύει 
ἐνηδύνη χρυσίῳ τυχὸν ἢ ἀργυρῷ ἢ ὑελίνῳ, ἕ χων αὐτὸ. λογίζου '" 
ὅτι τὸ μὲν ἀπόλλεται τὸ δὲ χλᾶται. συμβάντος δὲ τούτου μὴ ταρα- 
χϑῆς, καὶ οὕτως λογίζου ἕχαστον χαὶ οὗ σφόδρα χαταπέσης. ὁ τοιοῦ- 
τος δὲ χαὶ ἄλλα τινὰ εἶπε μνήμης ἄξια᾽ διὰ δὲ τὸ οἶδα τοῦτον χἀγὼ 
χαὶ ἐσυνέτυχον, ἐξουσιάζοντός μου τότε εἰς τὰ μέρη τῆς Ἑλλάδος, 

παρήγαγον αὐτὸν εἰς τοῦτο μόνον. ᾿ 
βίβλον λαβὼν ἰδιάζων ταύτην δ πγίωοι ἀναγνοὺς δὲ ὀλίγον μὴ. 

ἐπιχείρει μετρᾶν φύλλα ἢ ἢ ἐχλέγεσϑαι ἃ νομίζεις χρείττονα εἶναι 
χαὶ ἀναγινώσχειν ταῦτα᾽ οὐχ ὠφεληϑῆσῃ γὰρ ἀλλὰ ἀπὸ τῆς μιᾶς 
σανίδος ἧτις ἔχει τὴν ἀρχὴν γραμμάτων ἀρξάμενος ἀναγίνωσχε 
ταύτην ἕως οὐχ ὑπολειφϑῆ ἐν αὐτῇ γράμμα, καὶ πάνυ ὠφεληϑήση᾽ 5 
σπερμολόγου γὰρ ἔργον τὸ μὴ διελθεῖν πᾶσαν τὴν βίβλον ἐχ δευτέ: 
ρου χαὶ τρίτου, ἀλλ᾽ ἐχλέξασϑαι ὀλίγα πρὸς τὸ φλυαρεῖν. 

. Μὴ ἀπηνὴς ἔσο εἰς τὴν οἰχίαν σου, πλὴν φοβείσϑωσάν σε οἱ 
ὲν αὑτῇ" φοβούμενοι γὰρ σωφρονῆσουσιν. ἀλλὰ καὶ σὺ φοβοῦ τοὺς 

τὸν ἴχων σον. ὑπερίχοντας χρήσιμον γὰρ φόβος. φιλίαν ἐπρλαηῇ σοι παραιτοῦ͵ 3 

ϑ μαντέβομενοσ ᾳ{ ἐν παλμοῖς] ἐπαλμοῖξς ὃ ἐπιστημαῖσ 7 54 
δυδεὺσ στηχῆσ 11 Λαρισαίου) αἱ υγὈΪ8 ΒΟΙΆΘΗ ἰϊα ἐϑνιχὸν πιοᾶο βὲτιρ οἱ 
Ἰηρᾶο ροτηΐπαίο σ βου  δἱϊαγ 1. οοὐΐοθ. 138 ὅτι] ὁ 15 χρησίω (ΞΞ χρυσείῳῦ) 

ἴθ. ἀργυρῷ] γαργηρῶ 16 ἀρ δλεΣάν τὸ δὲ ηλάται 22 ἐπιχείρεῖ 
28 μίασ 26 ἔργον] ἔρων 



᾿ ΣΤΡΑΤΉΓΙΚΟΝ ρμα΄--μό. δι᾿ 

χαὶ μὴ αἰσχυνθῇς τοῦτο ποιῆσαι, εἰ καί τις σε ψέγη. ἀγγαρείαν 
. ἡγοῦ τὸ ξένον ἄριστον ἀβουλήτως γὰρ φάγης χαὶ πίης. ἐγὼ δὲ 
βαρύτερον ἀγγαρείας τοῦτο ἡγησάμην, εἰ καί ποτε ἀπῆλϑον εἰς ξένον 
ἄριστον. τῆς ἑσπέρας χαταλαβούσης ἀνάχρινον νυχτὸς ἑαυτὸν εἷς ἅ τε 

6 ἔπραξας χαὶ ἐλάλησας | χαὶ ἤχουσας δι᾽ ὅλης τῆς ἡμέρας. καὶ ἐΐ μὲν -᾿ 
τς ἀγαϑά εἰσιν, εὐχαρίστησον τῷ Θεῷ, εἰ δὲ ἐναντία, φύλαξον μὴ. 

αὔριον ἐνολισϑῆσεις. οἱ ἀσχόπως χαὶ μὴ μετὰ συνέσεως ὁμιλοῦντες 

ἐοίκασιν ἀνϑρώπῳ ἐν ἀλλοτρίᾳ ἐπὶ χειμῶνος ὁδεύοντι ἄνευ χοπῆς καὶ 

διὰ φαράγγων πλανωμένῳ χαὶ αἰφνίδιον λεληϑότως εἰς χάος κατενε- ΜΝ 

19 χϑέντι  ὄλισϑος μὲν γὰρ συναρπάζει πόδας, γλῶσσα δὲ αὐτὴν τὴν ρμδ "““" 
χεφαλῆν. ἀηδὲς σαπρία χαὶ βρῶμος, ἀηδέστερον δὲ λόγος ἀπρεπὴς πρὶ τοῦ μὴ 
καὶ ἄταχτος. χαλεπὸν δειλία ἀγενῆς. ψευσάμενος δὲ τις χαὶ ἣν Ἔν 

εἶχεν ἀλήϑειαν προσαπώλεσεν, ὕποπτοι δὲ λόγοι στόματος αὑτοῦ. ὁ δὰ 
δὲ χλέπτης οὐ μόνον εἰς ὃ ἔχλεψεν ἀνερευνᾶται χαὶ ἐξετάζεται, ἀλλὰ 

ιὸ χαὶ εἰς ἃ οὐδὲ εἶδε, διαγνωσϑείς τις ἅπαξ εἰς πορνείαν ἀπρόσδεχτος . 
εἰς μαρτυρίαν. εἰ λέγει τι ἀπολέσας τις μαργαρίτην πολύτιμον ἢ λί-. 
ϑους τῶν διαφανῶν χαὶ τιμίων, εὗρε χρείττονας χαὶ ὠνῆσατο᾽ ἀπο- 
λέσας δὲ ἄνϑρωπον δοῦλον τυχὸν ἢ ἐλεύϑερον ἣ φίλον πιστὸν χαὶ 
ἀγαϑὸν, οὐχ ἔστιν εὑρεῖν. ὡ 

Ὁ Σφαλερόν ἐστι μάχεσϑαι μετὰ γυναιχῶν, σφαλερώτερον δὲ συμ- ρῥμε 
φιλιάζειν αὑταῖς" χαὶ ἐξ ἀμφοτέρων γὰρ βλαβήσῃ. ὄφιν ἔχειν φίλον περι τοῦ μῆ᾽ 
χαὶ πονηρὸν ἄνϑρωπον ἕν χαὲ ταὐτόν ἐστιν᾽ ἐχ στόματος γὰρ ἀμφο- ὑοῦ τ 
τέρων ἐξέρχεται ἰὸς ϑανατηφόρος. οὐδέποτε ἠγάπησα ἔχειν ἑταῖρον ᾿ 
οὐδὲ ὁμοδίαιτός τινι γέγονα ἰσάζοντί μοι εἰ μὴ κατὰ ἀνάγχην. ὁ μὲν 

86 γὰρ ἑταῖρος ἐλθούσης περιστάσεως χαὶ συγχλεισϑεὶς χἀχεῖνος μερι- 
χῶς ἢ τελείως αἰτιάσεται τὸν ἑταῖρον χαὶ τὴν χεφαλὴν χινῆσει, χαὶ,. 
εἰ οὐ φανερῶς λαλῆσει, ἀλλ᾽ ἐν τῇ χαρδίαᾳ αὑτοῦ εἴπῃ" οὐχ ἀγαϑῆ 
μοι γέγονεν ἣ πρὸς αὑτὸν φιλία, καὶ" ἰδοὺ, δ᾽ αὑτοῦ ἐν δεινοῖς συσφίγ- 
γόμαι. ὃν ἰδὼν ὁ ἑταῖρος ἀλγήση τὴν καρδίαν, ἐξ ἀμφοτέρων ἔχῶν 

Ὁ τὴν ϑλίψιν, ἔχ τε τοῦ γογγυσμοῦ τοῦ ἑταίρου καὶ τῆς ἰδίας συμφο- - 
ρᾶς. χαὶ εἰς μιχρὰς μὲν ἀτυχίας εὑρεϑήσεται φίλος, εἰς μεγίστην ὃ - ““᾿ 
χαὶ ἐπιμένουσαν συμφορὰν μηδείς σε πλανήσῃ" φίλος οὐχ ἔσται. ὁ 
δὲ ὁμοδίαυτός σου ὀρεγομένου σοῦ φαγεῖν ἴσως ἀνόρεχτος ἕσται εἴτε 

1 τις σε] τισε 8 βάρυτερον 6 ἐνάντια 9 8. καφενὲ ϑέν. ᾿ 
14 ἠμϑομρ δας 21 ἔχει 29 ὃ ἰδὼν’ 82 μηδείς σε] μηδεῖσε 
88 ὁμοδίαιτόσου ὁρεγόμενοσ σὸν τε: 
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π᾿ πο ππποσπο Ὅππ θα Ὁ τὰ. απ αλ' “αὶ ἀν ὦ ἤρυδασυρουονι κρανοσωκω - 

᾿Σ τ ᾿ 

βριν αὐταδέλ- 
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. 

82 ΠΣ ΚΕΚΑΥΜΈΝΟΥ.  -. 

μὴν τὸ ἀνάπαλιν᾽ εἰ δὲ ὑπνῶσαι βουληϑῆς, ἐχεῖνος ἀγρυπνήσῃ σὺ 
ϑελήσης συναριστῆσαι ἴσως φίλῳ σου, ἐχεῖνος δὲ γογγύση. καὶ 
ἁπλῶς ἄλλο γνωμιχὸν ϑέλημα ἑνὸς “καὶ ̓ ἄλλο ἑτέρου, χαὶ ὥσπερ τὰ 
τῶν ἀνϑρώπων πρόσωπα οὐχ εἰσὲν ὅμοια ..... ἀδύνατον χατὰ πάντα 
εὑρεϑῆναι, οὕτως καὶ τῇ γνώμῃ διαφέρομεν ἀλλήλων, εἰ χαὶ πλησιά- ᾿ 
ζειν πως δοχεῖ ἕ ἕτερος γνώμαις ἑτέρου. , 

βᾷς | Νὴ μάχου μετὰ ἀδελφοῦ σου, εἰ καὶ δοχεῖς σοι βλαβῆναι παρ᾽ αὐ- ἐ 
περι τοῦ μὴ τοῦ, ἐπεὶ σύ τε χἀχεῖνος μισάδελφοι τοῖς τρλλοῖς λογισϑυσεῦϑε, 
μάχεσϑαι με- 
τὰ ἀδελφοῦ. 

ἄλλο Ὑβριζομένοὺ δὲ τοῦ αὐταδέλφου σου μὴ ἘΠ εἰς γὰρ τὸν 

περι τοῦ μὴ πατέρα καὶ τὴν μητέρα σου ἡ ὕβρις ἀνατρέχει. οἱ δικάζεσϑαι ἐφιέμε- 

ὑποφέρειν. ὑπ ας ταράσσεσϑαι ὀρέγονται. 

φου. ᾿ 

ρμζ Ὁ ἐπιγινώσχων τὸ ἑαυτοῦ σφάλμα σοφός ἔστιν, ἐπαινῶ τὸν. 
περι τ τ ἀνδρεῖον, ὁ δὲ πολύβουλος καὶ πονηρὸς ἱ ὑπέρκειται πάντων᾽ οὐχ ἑαυτῷ 
τς ὥμα. “Ὗ γὰρ μόνῳ, ὅλ καὶ ἄλλοις πολλοῖς χρήσιμος. ὁ ἐμπεσὼν ἀδίχως 

εἰς πειρασμόν μακχάριος᾽ οὐχ ἔστι πειρασμὸς ὃς μὴ εἰς ὄφελός ἔστι 1: 
τοῦ πειραζομένου, εἴτε σωματιχὸν εἴτε ψυχιχὸν, εἰ μετ᾽ εὐχαριστίας 

ο΄ αὐτὸν φέρει ὁ πειραζόμενος. 
περι τῦ μὴ Ὁ τοῖς ἀλλοτρίοις πράγμασιν ἐπιβουλεύων οὗ μετὰ πολὺ τῶν 
ἐπιβουλεύι ἰδίων ἀποξενωϑήσεται. φυσικὸς μὲν ὁ σύμμετρος ὕπνος, ἐπιβλαβὴς 
Ἐ ΕΠ Ωε δὲ καὶ ἐπίψογος ὁ πολὺς" ὁ μὲν γὰρ ὠφέλησεν, ὁ δὲ χαὶ τὰ μέ ᾿ 
πραγμασι. τς , 155 

ἔβλαψε. σὺ δὲ εἴτε ἰδιάζης εἴτε ἐξουσιάζης, ἔχε εἰς τοῦτο ἄνϑρωπον 
τεταγμένον, ἵνα ὑπνώττοντός σου εἴ τις χρείαν σου ἕξει͵ ἐξυπνίσει σε᾿ 
πολλοὶ γὰρ οὕτως ὕπνῳ ἐνηδόμενοι ἡστόχησαν μεγάλως, ἄλλοι δὲ 
χαὶ ἐχινδύνευσαν. ὕπνῳ χαὶ τρυφῇ μὴ δουλώσης ἑαυτὸν. ...:. καὶ μὴ 
χοπιῶν ἐχ πλουσίου γέγονε πένης χαὶ ἐνδεῆς. ὁ δὲ τὸν ἴδιον ἀδελφὸν 

ἐν δεινοῖς βλέπων χαὶ μὴ συγχαχοχούμενος αὑτῷ, ἀλλὰ παραβλέπων 
αὑτὸν, ἐπιχατάρατός ἐστι᾿ τί γὰρ ἀπηνέστερον τούτου; 

8. γνῶμιχον 4 ὅμιοι ἰν. ἱπίογοϊάθγαπε ᾳυλοάδιῃ, ηἰδί ζογίθ 
οἰοδῃὰδ δυπὲ τυ. οὐχ εἰσὶ. 7 δοχεῖ σὺ 10 84. ἐφιεμένοι 11 οἱ 
ἰπάϊοα ἀ:8Ο 8 ΡΟΥΙ556 δρυΐ πέρι τοῦ ἔχειν τῆμιν: «χαὶ ἀγάπην εἰσ τὸν 

ἄρχοντα τῆσ χώρασ. 16 8ᾳ. εἴτε σωματικὸν εἴτε ψυχιχὸν] εἷς τε σω- 
ματικχὸν (Ροββὶβ οἰΐδπι οὔτε σωματιχὸς οὔτε ψυχιχὸς) 20 ἔπιψογοσ 
δ. μεγίστα 92 ἑξειπνήσι σε ο ἡ Ἰηάϊοανππ8 ἸΔΟΌΏΆΤΩ, 27 ἐπι 
χατάραστόσ ᾿ 
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Μινήσϑητι ὠδῖνος μητρός σου, ϑηλῆς δὲ αὑτῆς μὴ. ἐπιλάϑῃ χαὶ περὶ τιμὴσ γοτ" ἢ 
γεν. ἀπόδος αὑτῇ ἀγαϑὰ" εἰ γὰρ χαὶ πάσης γῆς χυριεύσῃς καὶ ἐν χερσί 

σου ϑησαυροὶ πάντες, οὗ δυνήσῃ τὸ ἴσον ἀνταποδοῦναι αὐτῇ. μνῆ- 
σϑητι ὡς ἐν ἀγχάλαις ἀνέπαυσέ σε χαὶ ἀνάπαυσον αὑτῆν. δεήϑητι 

ὃ τοῦ Θεοῦ χαταλαβεῖν σε εὐχὴν πατρός σου χαὶ μητρός σου. μνησϑη- 
τι ὡς οὐδὲν ποϑεινότερον ἀνϑρώποις ὑπὲρ τέχνα, χαὶ εἰ μὴ ἐγέννη-. 
σας, μάϑε ἀπ᾽ ἐμοῦ. ἱστοροῦσι γάρ τινες ἱστορίαν ἀληϑῆ, ὡς ἐν ὄρει 
Αἴτνης πατὴρ μετὰ υἱοῦ ξυλευόμενος, ἐξαίφνης δὲ τοῦ αἰτναίου πυρὸς 
ἀναδοϑέντος χαὶ ὥσπερ ἐχ χυϑέντος χαὶ τὴν τοῦ ὄρους ὁδὸν περιλα- 

0 βόντος, μέσον εὑρέϑησαν τοῦ πυρὸς οἱ δύο. εὐθὺς οὖν. ὁ υἱὸς ἁρπάσας. 
πὸν 1 πατέρα γηραιὸν ὄντα χαὶ ἐπιϑεὶς τοῖς ὥμοις ὥρμησε φεύγειν χα- 
ταφρονῆσας μᾶλλον ἑαυτοῦ. αἰδεσϑὲν δὲ τὴν ἀρετὴν τοῦ νέου τὸ πῦρ 
ϑείᾳ νεύσει, διὸ ἑαυτοῦ κατεφρόνησε σῶσαι δὲ ἡβουλήϑη τὸν πατέρα, 

1 χαὶ σχεϑὲν παρεχώρηγσεν αὑτοῖς τὴν ἔξοδον, καὶ ἀμφότεροι ἐσώϑη- , 
ὅ σαν. μνήμης χαὶ ἐπαίνων ἄξιοι οἱ χαὶ μετὰ τὴν ἐντεῦϑεν τοῖς γονεῦ- 

σιν ἐκδημίαν διὰ χρημάτων καὶ ἐλεημοσυνῶν τῷ Θεῷ ὑπὲρ αὐτῶν 
ἐξιλεούμενοι. 

Μετὰ ἄφρονος μὴ παίζῃς" ὑβρίσει γάρ σε χαὶ ἴσως χρατῆσει χαὶ θνε 
τῆς γενειάδ ὑος σου, χαὶ σχόπησον πόση αἰσχύνη σοι ἔσται. χαὶ εἰ περὶ ἑλεῆμο- 

0 μὲν ἐάσεις αὑτὸν, πάντες γελάσουσιν, εἰ δὲ τύψης αὑτὸν, παρὰ πᾶν- ΣῈ "δὲ 

των μεμφϑῆσῃ καὶ λοιδορηϑῆση. τὸ δ᾽ αὐτό σοι σὺ μβησίξαι χαὶ ἐπὶ τὰ ΩΝ 

ποῖς προσποιουμένοις τὸ σαλόν. λέγω σοι δὲ να ἐλεῆς καὶ παρέχῃς 

αὑτοῖς, τὸ δὲ παίζειν χαὶ γελᾶν μετ᾽ αὑτῶν χαταλιμπάνῃς, ἐπεὶ ἀσύμ- 

φορόν ἐστιν. εἶδον γὰρ ἐγὼ ἄλλους οἵ γελῶντες χαὶ παίζοντες μετὰ 
ὅ τοιούτου ἐφόνευσαν αὑτὸν οἷς ἔπαιζον. ἀλλὰ μῆτε ὑβρίζης μῆτε τύ- 
πτῆς σαλὸν, ὁποῖος ἄν εἴη. τοῦ ὑπερχειμένου τοῦ σαλοῦ ὃ ἐὰν λέγη ρους 

σοι ἄχουε, πλὶν μὴ χαταφρόνει αὑτοῦ" ἴσως γὰρ βούλεταί σε χατα- τέρι τοῦ προ- 
πανουργεύσασϑαι διὰ τοῦ σαλοῦ. εἰς ἐμιπρησμὸν μὴ ἐπαίρου κατὰ τοῦ σἰχίμς δὰ ΣΝ 
πυρὸς, ἀπόστηϑι δὲ μᾶλλον ἐξ αὑτοῦ" πολλοὶ γὰρ ἐν αὐτῷ ἀπώλοντο, 

0 ὡσαύτως χαὶ ἐν πτώσει οἴχου ἐν συσσεισμῷ. ὁ ὄπισϑεν τοῦ πλούτου 
πορευόμενος χαὶ ἐπιϑυμῶν αὑτοῦ οὐδέποτε αὐτοῦ χορεσϑῆσεται, εἰ 

δ 34ᾳ. μνήσϑι 6 εἰ μὲν 7 544. πια]δοβ δαΐπβ ᾿ἰδίοτίοἶδ6 δυοίογοθ 
ἐπαμηοχδηΐ ἱπίογρτοίοβ δὰ 1 γουγσὶ Ι,οοοΥ. ὃ 95. 9 ἐχχηϑέντὸσ (χ οχ λ 
[λοίο) 10 εὑρεϑήσαν 15 ἕπενων 16 ἐλεήμοσύνων 19 τῆς] 
τά γγ. τ. 20 πάντεσ μεμφϑηγελάσουσιν 28 ὑποχρινομένου τὸ 
σαλὸνδ - [Ὁ λέγει 27 ἴσω 80 συσεισμῶ 



δά... ῸΟ ς΄ ΚΕΚΑΥΜΕΝΟΥ 

“«- 

χαὶ πάντα λήψεται. τύπωσον οὖν ὄρον ἐν αὑτῷ καὶ στῆϑι τοῦ ἐπιϑυ-. 
μεῖν τοῦ πλούτου, καὶ ἕξεις ἀνάπαυσιν. ὁ εἴδωλα τοῦ πλούτου καὶ 

᾿ πορνείας ἐν τῇ αὐτοῦ ψυχῇ συνιστῶν οὐδέποτε γενναῖον χαὶ ἐπαίνων 

περι τοῦ πρὸς 
ἐλϑόντος ὅμι- ας 
λεῖν πρὸσ σέ. 

ρξη 
περι στασιᾶσ- 
μοῦ χαὶ μοῦλ- 

του. 

ἄξιον χατορϑώσει, αἰσχραῖς χαὶ ἀδήλοις φαντασίαις τὸν γοῦν φαντα- 
ζόμενος ἢ, μᾶλλον εἰπεῖν, σχοτιζόμενος. 

Ἐάν τις ἔλϑη πρός σε, πᾶν ὃ ἐὰν ἐργάζῃ ἀπόϑου χαὶ ἄχουσον 
αὑτοῦ τί σοι μέλλει λέγειν χαὶ μὴ προφάσει ἄλλης δουλείας 
ἀποπέμψης αὑτὸν μὴ ὁμιλήσας αὐτῷ. εἰ δὲ χαὶ τάβλας ἕνεχα ἣ 
ἄλλου παιγνίου αὑτὸν ἀποπέμψης μὴ ὁμιλῆσας αὐτῷ᾽ αί δὲ χαὶ 
λέγω παίγνιον; βιβλίον ἱερὸν ἄν ἐπὶ χεῖρας χατέχης χαὶ ἀναγινώσχεις " 
καὶ ἔλϑη τις πρός σε, χλεῖσον αὐτὸ καὶ ὁμίλησον τῷ ἐλϑόντι. εἰ δὲ 
ἐάσεις αὑτὸν χαὶ ἀναγινώσχεις, λογισϑῆσῃ ὡς ὑποχριτὴς χαὲ ὡς ἁνί- 
χανος χαὶ ὡς χενόδοξος. ὁπόταν δὲ χατὰ ἜΡοα: εἶ, τ δυνατὸν, ἕστω 

ἢ μελέτη σου αἱ βίβλοι. 
Ἐάν τις μουλτεύσῃ χαὶ βασιλέα ἑαυτὸν ἐπιφημίζῃ, μὴ ἔλθϑης τ 

εἰς βουλὴν αὐτοῦ, ἀλλ᾽ ἀπόστηϑι ἐξ αὑτοῦ. καὶ εἰ μὲν δυνηϑῆς πολε- 

μῆσαι χαὶ καταβαλεῖν αὑτὸν, πολέμησον ὑπὲρ τοῦ βασιλέως χαὶ τῆς ι 
τοῦ παντὸς εἰρῆνης᾽ εἰ δ᾽ οὐ ξλνασαι τοῦτον πολεμῆσαι, ἀπόστηϑδι, 
ὡς εἴρηται, ἀπ᾽ αὑτοῦ, καὶ χρατησας τινὸς ὀχυρώματος μετὰ τῶν 
ἀνϑρώπων σου, γράψον πρὸς τὸν βασιλέα χαὶ ἀγωνίζου, ὅσον δύνασαι, ἃ 
ποιῆσαι δρυλείαν, ὅπως τιμηϑῆς χαὶ σὺ χαὶ τὰ παιδία σου χαὶ οἱ 
ἄνϑρωποί σοῦ. εἰ δοὺς ἔχεις τινὰς ἕνα χρατῆσεις ὀχυρώματος, χα- 
τἄλιπε πάντα χαὶ πρόσφυγε᾽ πρὸς τὸν βασιλέα. εἰ δ᾽ ἴσως διὰ τὴν 
φαμιλίαν σου οὐ τολμᾶς φυγεῖν, ἔσο μὲν μετ᾽ αὐτοῦ, ὁ δὲ νοῦς σου 
ἔστω πρὸς τὸν βασιλέα, γχαὶ ὁπόταν δυνηϑῆς, δεῖξον ἔργον ἐπαίνου 3: 
ἄξιον. ὧν γὰρ μετ᾽ αὐτοῦ ὑπόσυρόν τινας οὺς ἔχεις φίλους ὑπερζυ- 
χίους χαὶ ἔργασαι αὑτὸν καὶ ἔχε πίστιν πρὸς τὸν βασιλέα ἐν Κων. 
σταντινουπόλει, χαὶ οὗ μὴ διαμάρτῃς τῆς ἐλπίδος σου. γράφε δὲ 
αὑτῷ χρυφίως. χαὶ εἰ μὲν οἰχεῖς εἰς χάστρον τῆς ἀνατολῆς εἴτε τῆς 

δύσεως, ἔχον χουλὰ, καὶ γένηται ἀποστασία, διανάστηϑι καὶ περισύ- 5 
γαξόν τινας χαὶ πολέμησον τῷ ἀποστατῆσαντι' εἰ δὲ χαταγύρωϑεν ὅλα 
ϑέλουν ἀποστατήσουν, περισύναξον τὰ γεννηματά σου καὶ τὰ παρᾶ- 

1 αὐτῶ (οὗ, ο. 121) 4 ἀδήλοι (8 166. ἀζήλοις) 9 τί δεῖ χαὶ 
11 χλῆσον 15 ἐπιφημίσῃ,Ώ, 24 νοῦσον 27 ΒοΓΓΡΞἰββθιηὰβ χαὶ χατέρ- 
γᾶσαι πἰδὶ ΟΣ ΒΌΠι ΒΙΠΡ]ῸΧ ἰά61 5'ρη βοαγθ Ρο580 νἱάθγϑίῃγ. οἵ, ὁ. 184 εἱ 

Οθὰγ. 1 ν. θ6ὅ8. 27 8ᾳ. Κωνσταντινουπολέ 28 ἐλπίδοσου 80 ἔχων 
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βληματά σου ἃ ἔχεις καὶ εἰσάγαγε αὑτὰ ἔνδον τοῦ χουλὰ, ἐπαγόρα-᾿ 

σον δὲ καὶ ἄλλα γεννήματα καὶ εἰσάγαγε αὑτὰ ἐχεῖσε, χαὶ ἔχε ἐνα-. 
πόϑετον γέννημα ὅσογ ἀρχεῖ σοί τε χαὶ τῇ φαμιλίᾳ σου χαὲ τοῖς 

δούλοις καὶ ἐλευϑέροις τοῖς ὀφείλουσι μετὰ σοῦ ἐποχεῖσϑαι τοῖς ἵπποις, 

6 χαὶ ἐξέογεσϑαι εἰς παράταξιν. τὸ δ᾽ αὑτὸ ποιησάτωσαν χαὶ οἱ λοιποὶ 

μιχροί τε χαὶ μεγάλοι τῇ συμβουλῇ. σου. ἕχων δὲ ἕνδον τὰ γεννῆ.- 
ματά σου εὖ οἶδα ὡς ὁπηνίχα δοχιμάσωσιν οἱ ἐναντίοι πολεμῆσαί 
σοι, Θεοῦ γάριτι καταβαλεῖς αὐτοὺς καὶ φυγάδας ποιῆσεις. εἰ δὲ χαὶ 
μὴ καϑώς σοι ἐνετειλάμην ποιῆσεις͵ παϑεῖν μέλλεις ὅπερ ἔπαϑον ἐπὶ 

ι τῷ Σαμουὴλ οἱ γονεῖς τοῦ Νιχουλιτζᾶ εἰς Λάρισαν. ᾿ 
Ἕως γὰρ ἣν ὁ μακαρίτης μου πάππος ὁ Κεχαυμένος ἐν Λαρίσῃ, 

τὴν ἀρχὴν ἔχων τῆς Ἑλλάδος, ἐδοκίμασε πολλάχις ὁ τύραγνος Βούλ- 

γαρος Σαμουὴλ τὸ μὲν ἀπὸ πολέμου τὸ δὲ καὶ μετὰ δολιότητος χα- 
τασγεῖν τὴν Λάρισαν χαὶ οὐχ ἠδυνήϑη, ἀλλὰ ἀπεχρούσϑη χαὶ ἕνε-. 

τξδ 
ΕΞ 

περι χεφαλῆσ 
χάστρου καὶ 

. φρονήϊου. 

"6 παίχϑη ὑπ᾽ αὐτοῦ. καὶ τὸ μὲν πολεμῆσας ἐδίωξεν αὑτὸν τὸ δὲ χαὶ 
δώροις αὑτόν τε καὶ τοὺς περὶ αὐτὸν ἐχμειλιξάμενος, καὶ ταῦτα ποιῶν᾽ 
τὴν τε γῆν ἐν ἀδείᾳ σπείρων ἐϑέριζε καὶ τὸν ἴδιον λαὸν περιέσῳζεν 
αὐταρχεία. ὁπόταν δὲ εἶδεν αὑτὸν δυναστεύσαντα παντελῶς, ἐφῆ- 

ὑν μισεν αὐτόν, χαὶ οὕτως πάλιν αὐτὸν πραγματευσάμενος ἔσπειρε χαὲ᾿ 
30 ἐϑέορισεν. ἔγραψεν δὲ 'χαὶ πρὸς τὸν πορφυρογέννητον χῦρ Βασίλειον ᾿ 

ὅτι ἐγὼ, δέσποτά μου ἅγιε, ἀναγχασϑεὶς παρὰ τοῦ ἀποστάτου προ- 
σίταξα τοῖς Λαρισαίοις χαὶ εὐφήμισαν αὑτὸν, χαὶ ἔσπειραν χαὶ ἐϑέρι- 
σαν σὺν Θεῷ. καὶ διὰ τῆς ἀντιλήψεως τῆς βασιλείας σου συνέβαλα 
τοὺς χαρποὺς ἀρχοῦντας τοῖς Λαρισαίοις ἐπὶ χρόνοις τέσσαρσι, χαὶ 

Ὁ ἰδοὺ, πάλιν εἰσὶ τῆς βασιλείας σου δοῦλοι. μαϑὼν δὲ τοῦτο ὁ βασι- 
λεὺς ἀπεδέξατο τὸ σόφισμα τοῦ πάππου μου. καὶ μετὰ τρεῖς ἐνιαυ- 
ποὺς προεβάλετο ἕτερον στρατηγὸν εἰς Ἑλλάδα. μὴ ἐνδημοῦντος δὲ 
τοῦ πάππου μου ἐν Λαρίση, ἀλλ᾽ ἐν τῇ πόλει ὄντος, μὴτε μὴν τοῦ 
στρατηγοῦ ἔχοντος ἐνέργειαν τοιαύτην εἰς τὸ σοφίσασϑαΐ τι στρατη- 

ὦ γιιὸν, ἐλθὼν ὁ Σαμουὴλ οὐχ εἴασεν αὑτοὺς ϑερίσαι, ἀλλ᾽ ἐν μὲν τῇ 
σπορᾷ ἐδίδου αὐτοῖς ἄδειαν σπείρειν, ἐν δὲ τῷ ϑέρει οὐ παρεχώρει αὖ- 
τοῖς τοῦ ἐξελϑεῖν τὸ σύνολον. τοῦτο δὲ ἐπὶ τρισὶ χρόνοις ἐποίει, ὥστε 

1 χουλᾷ (ἰΐο 6. 188) 9 ἕπαϑεν 10 νιχουλίτζα 17 ἕνα- 
δείχσ σπέρων ᾿ 19 πράγματευσάμενοσ (ἴπ Ῥγοπιρίαᾳ δὲ βου θθγο χατα- 

πραγματευσάμενος, δεἃ οὗ, αυθ δυρτὰ ἀθ ἐργάζεσθαι γεγο ἀϊχίπιμ8) 
ὁ8 συνέβαλλα 

' ; ὄ 

ΓΝ 
περι χεφαλῇὴσ 
μὴ ἐγνωρίζων 

᾿ 
τι στρατιγή- 

χῶν. 
ἱ 



τ δ ὦ τ΄ ΚΕΚΑΥΜΈΝΟΥ - 

χαὶ ἐπιλιπούσης αὑτοῖς τῆς τοοφῆῇς, χυνῶν χαὶ ὄνων χαὶ ἄλλων τινῶν 
μιαρῶν ἀπεγεύσαντο χρεῶν, ἐπιλιπόντων δὲ χαὶ αὑτῶν, δέρματα τὰ ἐν 
ταῖς χοπρίαις χείμενα συλλέγοντες ἔψεναν αὑτὰ καὶ ἔτρωγαν, παραμυ.- 
ϑήσασϑαι βουλόμενοι τὸν λιμόν. ἀλλὰ καὶ γυνὴ τεϑνηκότος τοῦ ἀνδρὸς 
αὑτῆς ἔφαγεν τὸν μηρὸν αὑτοῦ. χαὶ ἀπὸ τῆς ἀνάγχης τοῦ ἀφορήτου 
λιμοῦ παρέλαβεν αὑτοὺς ἀναιμωτὶ ὁ Σαμουὴλ, χαταδουλωσάμενος 
πάντας τοὺς Λαρισαίους ἐχτὸς τῆς γενεᾶς τοῦ Νιχουλιτζᾶ. αὑτοὺς 
γὰρ μόνον μετοίκισεν ἀβλαβεῖς χαὶ ἐλευϑέρους μετὰ χαὶ τῶν ὑπαρ- 

χόντων αὑτοῖς, εἰπὼν τοῦτο ὅτι᾽ εὑχαριστῶ πάνυ τῷ πορφυρογεννήτῳ 

χῦρ Βασιλείῳ ὅτι ἐδέξατο τὸν συμπέϑερόν σας τὸν Κεχαυμένον ἀπὲ! 
τῆς Ἑλλάδος χαὶ ἀπηλλαξέ με τῶν τούτου σοφισμάτων. 

τροὰ Καὶ εἰ μὲν νοεῖς, τέχνον μου, ὅτι οὗ δύνασαι πολεμῆσαι ἕτι τοῖς 
περὶ νουϑε- τεμουλτεύσασι τῷ βασιλεῖ οὐδέ ἐστι σοι ἄδεια σπεῖραι ἣ ϑερίσαι, 

σίασ. σύνελϑε χαὶ φημισάτωσαν τὸν ἀποστάτην οἱ ὑπὸ σέ. χαταπραγμά- 
τευσαι αὐτὸν πῆ μεν διὰ δώρων πῆ δὲ διὰ πανουργίας, χαὶ γράψον 1 
πρὸς τὸν βασιλέα περὶ πάντων, χαὶ τὴν σωτηρίαν σου πορίζου. χαὶ 

ὁπόταν σοι γράψη ὁ βασιλεὺς, ὃ ἐάν σοι γράψῃ ποίησον χαὶ οὐ μὴ 
ἀπολέσης τὸ χάϊστρον τοῦ βασιλέως χαὶ τὸν λαόν. : 

ροβ Εἴπω δέ σοι τί ἔπαϑεν ὁ Νιχουλιτζᾶς ὁ Λαρισαῖος ἐπὶ τοῦ μαχα- 
περὶ στρατη- ρίτου βασιλέως τοῦ Δούχα. χαὶ γὰρ ὁ βασιλεὺς προσεπάϑει αὑτῷ χαὶ ἃ 

τοῦ φρονήμου, ἐπίστευε τοῖς λόγοις αὑτοῦ. μιᾷ δὲ τῶν ἡμερῶν εἶπεν πρὸς αὐτὸν 
δέσποτα ἀγαϑὲ, μοῦλτον ὀφείλει γενέσϑαι εἰς Ἑλλάδα, χαὶ εἰ κελεύεις 
διηγησομαί σοι πῶς ὀφείλει γενέσϑαι. ὁ δὲ σιωπᾶν αὑτὸν ἐπέτρεψεν. 
αὐτὸς δὲ προσεδόχησεν ὅτι διὰ τοὺς παρεστῶτας τότε σιωπᾶν αὑτῷ 
προσέταξεν, χαὶ κατέλιπε τοῦτο προσάπαξ. ἐπὶ ἡμέρας οὖν πολλὰς 3 
πρὸς τὸν πρωτοσύγχελλον χῦρι Γεώργιον τὸν Κορίνϑιον ἀπερχόμενος 
ὑπεμίμνησχεν αὐτὸν ἵνα εἴπη τῷ βασιλεῖ καὶ συντύχη αὑτῷ χατι- 
δίαν περὶ τῆς μελλούσης γενέσϑαι ἀνταρσίας" ὁ δὲ παρεβίβαζεν αὐτὸν 
ἡμέραν ἐξ ἡμέρας. ἐπὶ τριάκοντα οὖν ἡμέρας χατατριβόμενος ἕνεχε 
ταύτης τῆς ὑποϑέσεως ἐν τῇ πόλει καὶ μὴ τυχὼν ἀποχρίσεως, ἀγα- ὃ 

ΡΟγ ναχτῆσας ὑπεχώρησεν. μᾶλλον δὲ ἐγένετο καὶ ἀστὴρ χομήητης τό: 
περι σημείου τε, ὃν ἔλεγον οἱ περὶ ταῦτα δεινοὶ δοχὸν εἶναι χαχοποιὸν δὲ αὐτὸν ἔφα- 

1 ἐπὶλυποῦσισ 2), ἐπιλειπῶντων 48 αὐτὰ] αὐτῶ  Νιχον- 
λιτζά 8 μετοίχησεν 10 συμπεϑερόν (εξ 6. 180) 18 τεμονλ- 
τευσασε 15 δῶρῶν 417 ὁπόταν σοὶ γράψει 20 δοῦχα 22 ἑλλάδι 
αἱ βδερίαϑ 28 αὑτῶν 24. παριστῶτασ 26 χορίϑιον 832 δοχὸν] διῦχον 
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σχον. ὁ δὲ τοιοῦτος ἣν μέγας, παρεμφερὴς δοχῷ, ἀναποδίζων κα- ἀστέροα. 
ϑεσπέραν ὡς ἢ σελήνη. ἣν δὲ χαὶ φημιζόμενον τότε ὅτι ὁ Ῥουνπέρ- 
δος ὁ Φράγγος εὑτρεπίζεται ἐλϑεῖν χαϑ᾽ ἡμῶν. χαὶ τὸ μὲν λυπηϑεὶς 

ὅτι οὐχ ἠἡϑέλησεν αὐτῷ ὁμιλῆσαι ὁ βασιλεὺς, τὸ δὲ φοβηϑεὶς χαὶ διὰ 
6 τὰ ἐπιφημιζόμενα καὶ διὰ τὴν τοῦ τοιούτου ἀστέρος ἐπιφάνειαν, ὑπε- 
“ὠρήσεν. ἀπελθὼν οὖν εἰς τὴν οἰχίαν αὑτοῦ εἰς Λάρισαν χαὶ μαϑὼν 

ἀχριβέστερον περὶ τῆς ἐπιβουλῆς, ἔγραψεν πρὸς τὸν βασιλέα τὴν 
τοιαύτην πᾶσαν ἐπιβουλὴν. ὁ δὲ {πῶς, εἰπεῖν οὐχ οἶδα) ἀπόχρισιν οὐχ 
ἔδωχεν αὑτῷ. οἱ δὲ τὴν τοιαύτην ἐπιβουλὴν μελετῶντες οὖχ ἐτόλμη- 

ιὸ σὰν ἐχφάναι πρὸς αὐτὸν τὸ οἱονοῦν. αὐτὸς δὲ μὴ δεξάμενος ἀπόχρι- 
σιν ἀπὸ τοῦ μαχαρίτου βασιλέως ἐλυπήϑην. βουλόμενος δὲ χαὶ χρατῆ: 

᾽σαι τοὺς ἐξάρχοντας τῆς πονηρᾶς βουλῆς ἐλογίσατο οὕτως ὅτι εἰ. 
μὲν χρατήσει αὑτοὺς καὶ οὗ τυφλώσει οὐδὲ ἀποχεφαλίσει τούτους αὖ- 
τίχα, ἐξανάγχης ἐπαναστῆναι αὐτῷ ἔχουσιν οἱ ἑταῖροι αὑτῶν (ἧσαν 

ι γὰρ ποίησαντες συνωμοσίαν μετὰ τῶν Βλάχων χαὶ τῶν Τριχα- 
λιτῶν) καὶ ἴσως χαὶ περιγένωνται αὑτοῦ χαὶ ἐχτρίψωσιν αὐτόν εἰ δὲ . 

μι χαὶ ἀντιστῆναι αὐτοῖς ϑελήσει χαὶ γένηται πόλεμος μέσον αὐτῶν 

χαὶ σφαγῶσί τινες ἣ χαὶ χρατῆσας τινὰς χαὶ τυφλώσει αὑτοὺς, πάν- 

τως ἐρεῖ αὑτῷ ὁ βασιλεὺς" ἐμὴ ἐστιν ἣ χώρα χἀὶ οὐχ, ἣ σὴ" χαὶ περὶ 
20 τούτων ὑπέμνησάς με χαὶ ἅπαξ χαὶ δὶς, χαὶ εἰ ἤϑελον, ἤχουσα ἄν 

σου. σὺ δὲ πρόσταξιν ἐμὴν μὴ ἔχων πῶς ἐτόλαησας ἢ τυφλῶσαι ἣ 
σφάξαι ἀνθρώπους; ἀλλὰ φϑονῆσας τὴν -εὐπραγίαν αὐτῶν τοῦτο 
ἐποίησας. ἣν γὰρ ὁ μακαρίτης βασιλεὺς συμπαϑὴς εἰς ταῦτα. ταῦτα 

οὖν λογισάμενος χαὶ ὡς εἰ τοῦτο ποιῆσοι, οὐχ εἰς χαλὸν αὐτῷ γενῆ- 
5 σεται ὡς παρὰ πρόσταξιν τοῦ βασιλέως ποιῆσαντι (πάντως γὰρ τῆν 

᾿πεοἰχίαν αὑτοῦ ἐμπρήσουσιν οἱ ἀποστάται, τοὺς δὲ δύο αὑτοῦ παῖδας 
χαὶ τοὺς δύο ἀδελφοὺς αὐτοῦ, τόν τε Θεόδωρον χαὶ τὸν Δημήτριον, 
ἀποσράξουσιν καὶ τὰς ϑυγατέρας αὑτοῦ, αὑτὸν δὲ εἰς τὴν πόλιν εἰσά- 

1 παρενφερεῖς διώκων 2. 'ῬῬουπέρδος Ἰερίτυγ δυρτα 6. 86. 4 αὐτῶν. 
11 ἐλυπήϑην) εἴ, 6. 177 ἐϑηράϑην οἱ διανέστην. ᾳυλθ ἴογπιᾶθ εὔπὶ οἰΐδπι 
δα τογίϊαπι ΡοΓΒοηΔηι ΡΟ. ΠΟΘ 6 Ροβϑίηΐ, ἰδπιθῃ Ρτορίοῦ γέγονα (ο. 177) εἰ 

ὑπεισῆλθϑον οἱ εἰσῆλθον (6. 179) μαυὰ ἀδ5:π}}16 νοσὶ νἱἀοἴαν ἢδδο οπμηΐα οἱ 

ἴογτίαββα 4118 Ποηπυ}]8 ΟΧχ ἱρβϑῖυβ ΝΟ σζᾶθ παγγαίοηθ, αυδη) οἰ] οος 1116 

βου ρίαπι τηΐξοτας δὰ Οοοδαιηθηΐ δνὰπὶ (6. 182 οχίγ.), γοπηδηβίβδα ἰηνο 
δἰγαίομί οἱ δυοίογβ. 18 54. τῶν βλαχῶν χαὶ τῶν τριχαλίτων 16 αὖ- 
τοῦ] αὑτῶ 17 αὐτοῦ 19 αὐτὸν (85 πρὸς οχοί 12) 20 τοῦτον 
δ τῇ (τῆν εο4.) εὐπραγίᾳ ἢ. 234. αὑτῷ] αὑτοῦ β 

᾿ δ᾽ 
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μοδ 
περι βουλῆν 

- ᾽ 

τοῦ μουλτου. 

ρος 
περι νουϑε- 

ἔ 
σίασ, 

- 

-ι.ΠΠ᾿ ΚΕΚΑΥΜΕΝΟΥ ἱ, 

ἐρόδεις χαχοπαϑεῖν ἐν καταλείψουσιν χαὶ λιμῷ διαφϑαρῆναι), τὴν τὸ εἰς 
τὴν οἰκίαν αὑτοῦ ὡς μηδὲν γινώσχων, χαίπερ χατασχόπους εἶχεν πολ.- 
λοὺς, δύ ὧν καὶ ἐμάνθανεν τὴν βουλὴν αὐτῶν, ἧτις καὶ ἣν ἧδε. 

Βουλὴν γὰρ ἐβουλεύοντο τοιαύτην περὶ αὑτοῦ ὅτι᾽ εἰ μὲν ϑελήσω- 
μὲν χωρὶς αὐτοῦ ποιῆσαί τι, οὐ μὴ δυνηϑῶμεν τ πέρας δοῦναι τῇ βουλῇ ; 
ἡμῶν" εἰ δὲ πάλιν ϑελησωμεν αὑτὸν σφάξαι, καὶ οὕτως οὐδὲν ἀνύσαι 
δυνηϑῶμεν καὶ χαχοδιοικηϑῆναι ἔχομεν παρ᾽ αὑτοῦ" ἀνθρώπους γὰρ 
ἔχει καὶ λαὸν ἴδιον, καὶ τὸ χάστρον χαὶ ἡ χώρα αὑτῷ πείϑεται εἰς ὃ 
ἄν εἴπῃ. ἀλλὰ ἀς ἀποκαλύψωμεν αὐτῷ τὰ δόξαντα ἡμῖν. ὃ δὴ χαὶ 
ἐποίησαν. ἀποστείλαντες γὰρ πρὸς αὑτὸν τοὺς ἀρχηγοὺς αὑτῶν, τόν 
πε Ἰωάννην ἀποπρωτοσπαϑάριον τὸν Γρημιανητὴν χαὶ Γρηγόριον τὸν 

Βαμβαχᾶν ἀπεκάλυψαν αὑτῷ πάντα. αὐτὸς δὲ τ: προσεποιήσατο πᾶντα ᾿ 
ἀγνοεῖν χαὶ εἶπεν αὑτοῖς ὅτι πάντως εἴ τι ποιήσετε, ὑμεῖς, τοῦτο 

χἀγώ. τὸ ὅλον δὲ ἐσπούδαζεν ἕνα ἀφ᾽ οὗ συνέλθωσι πάντες, εἰ δυνη- 
ϑείη, διαστρέψαι. αὑτούς. ἐχεῖνοι δὲ εἶχον τὸ συναγώγιον αὐτῶν εἰς τ 
τὴν αὔριον εἰς τὴν οἰκίαν Βεριβόου τοῦ Βλάχου. ἐπεὶ δὲ ἐμήνυσαν 
οὗτοι πρὸς τοὺς Βλάχους ὅτι" χαὶ ὁ πρωτοσπαϑάριος Νιχουλιτζᾶς ὁ 

Δελφινᾶς συνῆλϑε τῇ βουλῇ ἡμῶν (πρωτοσπαϑάριος γὰρ ἣν τὸ τότε), 
ἐχάρησαν μεγάλως [8] χαὶ Ὠβουληϑησαν ἐλϑεῖν πάντες πρὸς αὐτόν. 
αὑτὸς δὲ μὴ μελλήσας προΐλαβεν αὑτοὺς χαὶ ἀπῆλθεν ἔνϑα ἧσαν Ὁ 
συνηγμένοι. οὕτινες καὶ δόντες αὐτὸν ἄφνω καταπηδήσαντες ὑπήντη- τ! 
σαν αὑτῷ πάντες δουλοπρεπῶς, ἀποβάντος δὲ αὑτοῦ τοῦ ἵππου ἐξδέ- 
ξαντο χαὶ εἰσηγαγον αὑτὸν μέσον αὐτῶν, λέγοντες αὐτῷ᾽ ἡμεῖς σε ὡς 

πατέρα χαὶ αὐθέντην ἔχομεν χαὶ χωρίς σου οὐδὲν ἡϑελῆσαμεν ποιῆσαί 
τι οὐδὲ γάρ ἐστι δίκαιον. καὶ ἐπεὶ ἦλϑες, εἰπὲ ἡυῖν περὶ τῆς βουλῆς “9 
ταύτης, τί ἔχομεν ποιῆσαι. ἐχείνου δὲ εἰρηχότος πρὸς αὐτοὺς 
ὡς" οὐχ ἀγαϑὸν τοῦτό ἐστιν προσχρούομεν γὰρ πρῶτον μετὰ τοῦ 
Θεοῦ ποιοῦντες αὐτὸν ἐχϑρὸν, ἔπειτα μετὰ τοῦ βασιλέως, ὃς δὴ 
χαὶ παραχινῆσαι ἔχει ἔϑνη πολλὰ χαϑ᾽ ἡμῶν καὶ ἐξαλεῖψαι ἡμᾶς. 
ἀλλὰ χαὶ Ἰούνιος μὴν ἤδη ἐστὶ, καὶ πῶς ἔχομεν ϑερίσαι γενομένης ὃ 
ταραγῆς;. εἰπόντος δὲ χαὶ πρὸς. τοὺς Βλάχους᾽ ποῦ εἰσὶ τὰ χτήνη 
ὑμῶν χαὶ αἱ γυναῖχες νῦν; αὐτοὶ εἶπον᾽ εἰς τὰ ὄρη Βουλγαρίας. οὕτως 

11 ἀπὸπρωτοσπαϑάριον 12 τὸν αμβαχὰν ῬΓ᾿ ΘΟΥΤ. ἐὰν αρβὰ: 
χὰν 18 δελφινὰσ 19 μεγάλωσ' ὃ ἷν, αὐτῆν 923 σε δ(αϊ- 
ἀϊπιθβ. 20 ΚγῸ ρθε ὨΌΠΙΘΓΟ ἰῃ τηΓρὶπΘ ΟΥΠΔΙΘηΐαπι ὁ5δι,.. 81 εἰπόντο 
92 βοὐλγαρίασ' οὗὑτὸσ 
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γὰρ ἔχουσι τύπον, ἵνα τὰ [τῶν Βουλγάρων) χτήνη χαὶ αἱ φαμῖλίίι ὁ6ὃὸ - ᾿ 

αὑτῶν εἰσὶν ἀπὸ Ἀπριλλίου μηνὸς ἕως Σεπτεμβρίου μηνὸς ἐν ὑψηλοῖς - ὉΠ φοδ, ς, σαρκὶ 

ὄρεσι καὶ ψυχροτάτοις᾽ τόποις. καὶ ἀρά γε, εἶπεν, οὐ μὴ διαρπάσωσι ἌΝ 
ταῦτα οἱ ἐχεῖσε ὄντες, ὅσοι δηλονότι εἰς μέρος εἰσὶ τοῦ βασιλέως; καὶ οἱ 

ὁ μὲν Βλάχοι ἀχούσαντες τούτων ἐπείσϑησαν τοῖς λόγοις αὑτοῦ, ... χαὶ 

εἶπον ὅτι ἡμεῖς ἀπὸ τῆς βουλῆς ταύτης οὐκ ἐξερχόμεϑα χαὶ ἀποδε-, 
χόμεϑα τοῦτο. ὅμως χατέλιπαν πάντα χαὶ ἀνεχλίϑησαν τοῦ ἀριστῆ- 
σαι. ἐγερϑέντων δὲ αὐτῶν ἀπὸ τοῦ ἀρίστου καὶ ἀναπαυϑέντων, ἐν 
μεσημβρίᾳ ἦλθον πάλιν πρὸς αὑτὸν πάντες ὁμοῦ, οἵτε Βλάχοι χαὶ οἱ 

10 Βούλγαροι, ἀνχτραπέντες παρὰ τῶν Λαρισαίων. οἱ γὰρ Λαρισαῖοι ρος 
οἱ συγχαστρῖται αὐτοῦ εἶπαν πρὸς αὐτοὺς ὅτι αὕτη ἡ βουλὴ ἀπὸ τοῦ τοὶ φανέρω- ᾿ 

᾿ , Ἐ ε ) ; ᾿ : . σιν βουλήα. 
νῦν οὐ χρύπτεται, μᾶλλον δὲ ὅτι χαὶ οἱ δύο υἱοὶ αὑτοῦ εἰσὶν ἐν Ἵ 
τῇ πόλει, ὃ τε Γρηγορᾶς καὶ ὁ Παγχράτης, καὶ πάντως ἐμποδίζει 
ἡμᾶς ἵνα μαϑὼν τοῦτο ὁ βασιλεὺς χρατῆση ἡμᾶς. τούτοις οὖν πει- -. ᾿ Ἂ 

ι6 σϑέντες τοῖς λόγοις λέγουσιν αὑτῷ ὅτι πάντα ὅσα ἄν λέγης χαλά ὶ 

εἰσι λίαν, πλὴν οὐ συμφέρει ἡμῖν χαταλιπεῖν τοῦτο. αὑτοὶ συν- 
δραμόντες πάντες χαὶ χρατήσαντες αὑτὸν εἶπον᾽ σὲ ἔχομεν ἀπὸ τῆς 

σήμερον χεφαλὴν χαὶ αὐθέντην χαὶ σὲ προχρίνομεν ἐν τῇ παρούσῃ 
ἀποστασίᾳ ὅπως προστάσσης ἡμῖν τί ὀφείλομεν ποιῆσαι. αὑτὸς ροῖ, ἫΝ 

20) δὲ ἀπεχρούσατο αὐτοὺς καὶ ἅπαξ χαὶ δὶς καὶ πολλάχις, ὡς τὴν Τ’ρὶ τοῦ με΄ 
εἰν Α ᾿ παν νῶν : ὲ , ἄχόυζην χα- 

εἰρήνην ἀσπαζόμενος. εἶτα ἐλθόντες τινὲς τῶν φίλων αὑτοῦ ἐξομινύ- χὴν οώβουΣ 
(35 μενοῖ αὑτῷ εἰς τὸν Θεὸν λέγουσιν [ ὡς" εἰ μὴ συνέλϑης τῇ βουλῇ  λλῆν. 

αὑτῶν, ἀποϑνήσχεις ἀπὸ τῶν χειρῶν αὑτῶν. ὅϑεν καὶ μὴ βουλόμενος. 

γέγονα αὑτοῖς χεφαλὴ, καὶ βουλόμενος ϑηρεῦσαι ἐϑηράϑην. ὅμως ἀνά- 
26 ϑέντες εἰς ἐχεῖνον πάντες τὴν χαχὴν αὐτῶν βουλὴν ἐποίησαν αὑτὸν 

ξένον τῶν τοῦ Θεοῦ ἐντολῶν. διὰ δὲ τὸ (ἢ ἀπολεσϑῆναι χαὶ διαφϑα- 

ρῆναι τὴν γῆν αὑτῶν πᾶσαν χαὶ τὸν λαὸν σφαγῆναι καὶ καταδουλω- 
ϑῆναι διανέστην ὡς πρὸς τὸ πρᾶγμα καὶ ἐπέϑηχεν αὐτὸν τῇ φροντίδι 
πάντων. ἐξῆλϑεν δὲ ἀπὸ τοῦ οἴκου αὑτοῦ ἐπὶ τὰ Φάρσαλα χαὶ τὸν 

ΠῚ Ὁ ἀκ μος, 

1 βούλγᾶρων (Δρραγοί 5οτῖρϑηι μἷὸ οἱ 81} ἰπ Βοδ ποιιΐπθ 601 8πὶ 
ΠΙΔπῚ αι ΠΟΠΊΘἢ ῬχΟρΥπὶ βρη βοδίαῦ ΓΟ ΟἰΓΟΌΠΙΗΘΧΟ Δ Ό0}586. σαδίογι 

0} ἀ6 Βαυϊμαγὶδ Ηἷο δίας, 8.4 ἀθ ΥἹΔΟ 8.) 8 ψυχροτέροιῦ) ὅ 18- 
ὅπη απδπὶ ἱπάϊανί 8 5] 6 [0 γ6 υἱάθίαγ Θχρ]θηᾶδ: οἱ δὲ ἄλλοι οὐχ ἐπείσϑη- 

σαν τοῖς λόγοις αὐτοῦ. 13 ργϑθβίαί ἐογὶ θο ΓΘ Παγχράτις 14 μάϑῶν 
ἰδ. τοὐτοϊσ οὖν 15 λέγῃς] λεγίσ 16 αὐτοὶ] εὐῚθπὺς ἢ δὴ αὐτίχαϑ 
δθἃ ἐογίαββθ δηΐθ αὐτοὶ αἸίᾳυᾶ ἱπἰοτοίδεγαηῖ, 17 54ᾳ. τσοίμερον 18 πα- 
ρουσ 94 γέγονα] οἴ, ο.ὄ 178. Ὁ. ἐϑηρεύϑηνδ ἰδ. ὁμῶσ ἀναϑεντέσ 



οὐκ πο ρων, μαρωε ἀξειοου αν ταν, ων ἀπ ἘΔ 
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16 ΚΕΚΑΥΜΕΝΟΥ 

-Ξ 
περι ὄρχουσ 
βασιλέως. 

- 

Πλήρην. ποταμὸς δέ ἐστιν οὗτος ὁ Πλήρης ἔχων πεδιάδα μεγάλην 

ἔνϑεν χἀχεῖϑεν, ὃς δὴ χαὶ διέρχεται μέσον τῶν Βλάχων διαιρῶν αὐ- 
τοὺς ἔνϑεν χαὶ ἔνϑεν. χαὶ τεντώσας ἐχεῖσε περιεσώρευσε τούς τε 

Βλάχους χαὶ Βουλγάρους τοὺς ἐχεῖσε πλησιάζοντας, χαὶ ἡϑροίσϑη 
πρὸς αὑτὸν λαὸς πολύς. ἀπέστειλεν δὲ χαὶ εἰς τὸ Κίτρος παραταγὴν ὁ 
μίαν, προστάξας καταλῦσαι τὸ τοιοῦτον χάστρον᾽ ὃ χαὶ ἐγένετον. 
ἔγραψε δὲ πρὸς τὸν βασιλέα ὅτι᾽ πάντως εἶπόν σοι ἀπὸ στόματος 
ὅτι μοῦλτον ὀφείλει γενέσϑαι, καὶ πάλιν ἔγραψά σοι ἐλθὼν εἰς τὴν - 
οἰχίαν μου περὶ τούτου, καὶ τανῦν δηλῶ τῇ γαληνότητί σου" χἄν νῦν 
πίστευσον ὅτι ἐμούλτευσαν καὶ ἐποίησαν ἐμὲ χεφαλὴν αὐτῶν. εὐχα- 
ρίστησον οὖν τῷ Θεῷ ὅτι ἐγὼ ὑπέχω τὸν λαὸν καὶ ἔχω χαταλῦσαι 
τὸν τοιοῦτον μοῦλτον, εἴπερ ἀχούσεις μοὺ- χαὶ ἐχχόψεις ἃς σὺ ἐπ᾽ 

αὐτοῖς ἐποίησας αὐξήσεις χαὶ φανερώσεις. ἣν γὰρ πολλῶν νομισμά- 

των αὐξήσεις ποιῆσας. ὃ δὲ ἔπεμψεν αὑτῷ ὄρχους φρικωδεστάτους 
ὅτι ὅσα ἐποίησα ἀφ᾽ ἧς ἡμέρας ἐβασίλευσα χαὶ ἕως τῆς σήμερον, ιὉ 
πάντα συμπαϑῶ, καὶ οὐ μὴ ἐξορισϑῆ ἄνθρωπος ἀπὸ τοῦ μέρους σου 
ἢ περιορισϑῇ, οὗ ζητηϑῆ δημοσιαχὴν βλάβην ἢ ἰδιωτιχὴν, ἀλλὰ 
πάντα συμπαϑῶ μετὰ φόβου Θεοῦ. πρὸ τοῦ δέξασϑαι δὲ αὐτὸν τὸν 
τοιοῦτον ὄρχον ὥρμησεν χατὰ τοῦ χάστρου Σερβίων. τὸ δὲ τοιοῦτον 
χάστρον ἐστὶν ἐν πέτραις ὑψηλαῖς πάνυ χείμενον χαὶ φάραγξιν ἀγρίαις 2) 
χαὶ βαϑυτάταις περιχυχλούμενον. ἀπῆλϑεν οὖν ἐχεῖσε, οὐχ ἤϑελον δὲ 
οἱ ἐχεῖσε ὄντες μετ᾽ αὐτοῦ οὐδὲ αὑτὸς ὁ μοῦλτος πολεμῆσαι αὑτοὺς, 
ἀλλὰ ἀπελϑὼν ἐχεῖσε παρέταξεν. στρατοπεδεύσας οὖν ἐνώπιον αὑτῶν 
ἐν τῇ πεδιάδι χάτωϑεν τοῦ χάστρου, ἐμήνυσεν αὐτοῖς χατελϑεῖν πρὸς 
αὑτόν. οἱ καὶ χατῆλϑον πάντες ὁμοῦ καὶ ἀποβάντες τῶν ἵππων αὑτῶν ὦ 

ἔστησαν ἐνώπιον αὑτοῦ ] ἐν μέσῳ τοῦ στρατοπέδου δεδεμέναις χερσὶ, (! 
λέγοντες ὅτι ἡμεῖς δοῦλοί σού ἐσμεν, καὶ εἰ χελεύης πολυχ (ρονίζομέν 
σε νῶν. αὑτὸς δὲ εἶπεν πρὸς αὐτοὺς ὅτι᾽ οἶδα, ἐὰν ἀπολύσω ὑμᾶς καὶ 

ἀπέλϑητε, ἀφ᾽ οὗ εἰσέλϑητε εἰς τὸ κάστρον οὗ μὴ φυλάξητε ἃ συνέ- 
ϑεσϑέ μοι, καὶ ἥρμοζεν ἵνα χατέχω ὑμᾶς ἐνταῦϑα᾽ ἐπεὶ δὲ νόμος ἐστὶ 
στρατηγικὸς ἀργαῖος ἵνα ὁ οἰχειογνώμως ἀπερχόμενος εἴτε πρὸς βα- 

σιλέα εἴτε πρὸς τύραννον ἢ στρατηγὸν μὴ χατέχηται παρ᾽ αὑτοῦ μὴ 

1 πεδιαδά (α Ροβίοσίοσθ οσι ἰλοίο) ϑ βουλγάροὺσ 5 χίτρὺσ 
10 ἐποιήσαν 18 αὐξῆσασ 15 τησήμερον 16 σου] σὸξφό 22. ὁμούλ- 
τοσ (:ΞΞ ὁ Νιχουλιτζᾶς δὴ ἠβούλετοῦ ἵν, πολεμῇ (οἵ, ν. ΤΙ, 8) 
27 εᾳ. πολυχρονίζωμενυν. 29 ἀπέλϑετε εἰ εἰσέλϑεται 32. χατέχεται 



-- 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΝ εὐ δυρ χὰ πν 11... 

δε ει, ἀλλὰ ἀπέρχηται πάλιν πρὸς τὰ οἰχεῖα ἐλευϑερίως, τού- 

του ἕνεχα χἀγὼ ἀπολύω ὑμᾶς, χαὶ ἀπέλϑετε μετὰ χαρᾶς εἰς τὰς 

οἰκίας ὑμῶν, καὶ ὑπὲρ οὗ ψεύσεσϑε οὗ μὴ φείσομαι ὑμῶν. οἱ δὲ 
μυρία αὑτῷ ἐπαγγειλάμενοι ᾧ ὑπεχ ὥρησαν, ἐχείνου δὲ αὑτοὺς προ- ροὃ 

6 τρέψαντος ἀνελϑόντες εἰς τὸ κάστρον ἤρξαντο ὑβρίζειν οἷα ἔϑος ἘΣ ἘΠΉΕΕΣΣΤΩΥ 
ἐστὶ τοῖς ἀπαιδεύτοις. λυπηϑεὶς δὲ ἐχεῖνος εἰς τὴν συνείδησιν αὑτῶν ἡ τὴ τ 
ἤρξατο τοῦ χαστροπολεμεῖν αὑτοὺς διὰ τὰς ὕβρεις αὑτῶν οὐδὲ γὰρ 
ἤϑελεν πολεμῆσαι αὐτοὺς, διότι οὐδὲ ἑκουσίως ὑπεισῆλθον τὸν μοῦλ- 
τον, ἵνα ἀγωνίζηται εἰς τὸ φημίζεσϑαι αὑτὸν, ἀλλὰ διὰ τὸν λαὸν, ἕνα 

ιὸ μὴ σχανδαλισϑέντων ὡς χαχοῦργον χατεργάσονται αὑτόν. διὰ δὲ τὰς 
ὕβρεις χαὶ τὴν ὑπερηφανίαν αὑτῶν εἰσῆλϑον εἰς τούτους χαὶ πολεμήσας 
αὑτοὺς ἐν ἡμέραις δυσὶ τῇ τρίτῃ παρέλαβεν αὑτούς. μετὰ δὲ ταῦτα δπ. 
χατέλαβεν καὶ ὁ τοῦ μακαρίτου βασιλέως ὄρχος καὶ εἰκὼν. ἔχων δρ- περ! τῆσ ἀπο- 

στηλώσεως εἷ- 
χους, ἐπαγγελίας ἀξιωμάτων χαὶ ἄλλα πολλὰ (πλὴν οἱ δουλεύοντες αὐνοστοῦ δὲ: 

ι5 τοῖς βασιλεῦσιν χατὰ τὰ ϑελήματα αὑτῶν λέγουσιν, οὖχκ εἰσὶν ἐν σιλέως, 
ὀρδότητι, ἀλλὰ ψεῦδος καὶ ἀδικία ἐπὶ στόματος αὑτῶν χαὶ δολιότης ἕνε- , 
δρεύει ἐν τοῖς χείλεσιν αὑτῶν. ἤϑελον γὰρ μὴ γενέσϑαι εἰρήνην τότε, 

7 ἀλλὰ σφαγαῖς καὶ αἴμασι τῶν χριστιανῶν μολύνεσϑαι τὴν γῆν. ὁ συμ- 
πέϑερός μου δὲ εἰ καὶ εἰς τοιαύτην συμφορὰν ἐνέπεσεν ἀπροσδοχῆτως, 

0 ηὔχετο τῷ Θεῷ ῥυσϑῆναι ταύτης καὶ εἰρηνεῦσαι τὰ πράγματα. ὁ δὲ 
ἀγαϑὸς Θεὸς Ἡλέησεν αὑτὸν, χαὶ τῇ αὑτοῦ “χάριτι ἠδυνήϑη εἰρηνεῦσαι ᾿ 

πάντα ὅσα ἤϑελεν.) ἔλαβεν εἶν τοὺς ὄρχους χαὶ τὴν ἁγίαν εἰχόνα τοῦ 
Χριστοῦ χαὶ Θεοῦ ἡμῶν χαὶ τῆς Θεοτόχου χαὶ ἄλλων ἁγίων πολλῶν 
τῶν ἐν τῇ εἰκόνι ὄντων, ηὑχαρίστησεν τῷ Θεῷ τῷ τὴν εἰρήνην βρα. 

25 βεύοντι; προσκαλεσάμενος δὲ τὸν λαὸν ἐξήνεγκεν χαὶ ἐνώπιον πάν- ρπα 
ἢ τῶν τὰς εἰχόνας χαὶ ὑπέδειξεν αὐτοῖς, ὑπανέγνω δὲ αὑτοῖς χαὶ τὸν δες τοῦ ὑπὸ- 

. , ἐξαι αὐτῶ 
ὄρχον χαὶ προέτρεψεν αὑτοὺς εἰπηνεύεεν χαὶ ἕχαστον εἰς τὰ ἴδια ἀπελ- τοὺσ ἄρχον- 
ϑεῖν. οἱ δὲ οὐχ ἤϑελον, ἀλλ᾽ ἔλεγον᾽ πόλεμον ἐχίνησας, εἰρήνην μὴ ζῆτει. τίαν) χαὶ τὸν 
ἐχείνου δὲ ἐνισταμένου τὰ πρὸς εἰρήνην ἐχεῖνοι οὐ χατένευον, φωνὰς δήμον. 

80 ἀνιέντες μεγάλας οἷα λαὸς ἄταχτος ὀφείλει ποιεῖν, προσέταξεν οὖν ἀπο- 

χλεισϑῆναι ἀπὸ μὲν τῶν Βλάχων τὸν πρόκριτον αὑτῶν ἄρχοντα Σϑλα- 
βωτᾶν τὸν Καρμαλάχην, ἀπὸ δὲ τῶν Λαρισαίων Θεόδωρον Σχρίβονα τὸν 

8 ὕπερ οὐψεύσεσϑαι 4 ἐπαγγειλάμενοσ ὅ ἀν. ελϑόντεσ (ἀεϊοίδ 
μοεὶ Ρεΐαϑ ν τπ8 1678) δὲ εἰσ Ὁ. ἤρξατο 8. ὑπησήλθϑον (οἴ, 6. 178) 
ϑὰ ἀγωνίζεται 11 εἰσήλϑον (οἴ, ο. 173) 18 0 1410 Ροβὲ ἔχων 
δἀἀογοίυγ οὖν 18 λέγοντες 18 συμπεϑερόσ 18 84. συνφορᾶν 
29 ὀφείλη (ΞΞ φιλεῖ) 29 54, ἀπὸόχλησϑῆναι “᾿ 



᾿ 
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πεταδεόν. ᾿ δὲ λοιποὶ πάντες ἰδόντες τοὺς τοιούτους ἀπαγομένους 

τὴν ἐπὶ ϑάνατον ἔφριξαν χαὶ προσπεσόντες αὑτὸν πάντες ἐζήτουν 

τὸ συμπαϑῆσαι αὑτὸν αὑτοὺς, λέγοντες" ποιοῦμεν ὃ ἄν προστάξεις 
ἡμῖν. ἐπικαμφϑεὶς οὖν ἐχεῖνος ταῖς αὑτῶν παραχλῆσεσιν συνεπάϑη. 

σεν αὑτοὺς καὶ ἀναλαβόμενος τοὺς προχρίτους τῶν Βλάχων χαὶ τῶν κε 
Λαρισαίων ἀπῆλϑεν πρὸς τὸν χατεπάνω Βουλγαρίας Ἀνδρόνιχον 
τὸν Φιλοχάλην, ὃς τὸν ὄρχον αὑτῷ ἔπεμψε τοῦ βασιλέως. ηὗρεν 
δὲ αὑτὸν εἰς τὸν Πετερίσχον, συστελλόμενον χαὶ φοβούμενον αὑτὸν 

ρπβ πολλὰ΄ οὗ γὰρ προσεδόχει ἀληϑεύειν αὐτὸν τὴν εἰρήνην. χἀχεῖϑεν 
περι τοῦ εἰ- δὲ εἰσῆλθεν πρὸς τὸν μαχαρίτην βασιλέα ἐν τῇ πόλει, ὃς ἐδέξατο 'ὸ 
ἀθον ΠΣ αὑτὸν χαλῶς, καὶ ἐπὶ τέσσαρσι μησὶ περιεπάτει ἐν τῇ 1 ἰόλεὶ ἀδεῶς 

| μετὰ τῶν σὺν αὐτῷ εἰσελθόντων 1 προχρίτων Βλάχων χαὶ Δαρισαίων. 
μετὰ δὲ τοῦτο ἀπέστειλεν αὑτὸν εἰς τὸν μαχαρίτην πατριάρχην Κων- 
σταντινουπόλεως χῦρ Ἰωάννην τὸν Ξιφιλῖνον, ὡς εἴπερ βεβηλώσει ὁ, ; 
πατριάρ; χὴς τὸν ὄρχον χαὶ ἀϑετήσει τὰ συμφωνηϑέντα δι᾿ ἀτοῦ, τότε ι 

ἵνα τὸν ἐργάσωνται χαὶ τοὺς σὺν αὑτῷ. ὡς δὲ ὁ ἁγιώτατος πα- 
πριάργης μᾶλλον ἐπεχύρωσε τὸν ὄρχον συμπαϑῆσας αὐτὸν μετὰ 
χαὶ τῶν σὺν ἐχείνῳ πάντων χαὶ ἀπολύσας αὑτὸν τοῦ ἐγχλήματος, 

ὡργίσϑη δὲ φανερῶς ὁ βασιλεὺς χαὶ ἐξώρισεν αὑτὸν εἰς τὸ Ἀρμενιαχὸν 

εἰς τὸ χάστρον Ἀμασείας, χαϑείρξας αὑτὸν ἐν φυλαχῆ τῇ λεγομένη ἃ 
. μαρμαρωτῇ. ἐν ἡ καὶ χαϑήμενος ἔγραψεν πρὸς τὸν πάππον μοὺ τὸν 

Ὄ Κεχαυμένον ἅπερ ἔπαϑεν ἐν τῷ παντὶ βίῳ. τελευτήσαντος δὲ τοῦ 
περὶ ἀλαξοβα- βχσιλέως ἐβασίλευσεν ἀντ᾽ αὐτοῦ Ῥωμανὸς ὁ Διγενὴς, ἀνὴρ μνηϊμο- εΞ 

σιλείασ. : 
νεύων φιλίας. ἅμα τῷ ἀναγορευϑῆναι αὑτὸν τῇ ἡμέρᾳ ἔγραψεν πρὸς 
τὸν πρωτοσύγχελλον Γεώργιον χαὶ 1 πραίτωρα Δρμενιαχοῦ τὸν Κορίν- ὃ 
ϑιον ὅπως μὴ χωλύσῃ αὑτὸν τοῦ εἰσελϑεῖν ἐν τῇ πόλει. ἣν γὰρ ὃ μα- 
χαρίτης Διογένης φίλος αὑτοῦ ἐξ ἀ» ῥχῆς; ὁπόταν ἵ Ἣν χατεπάνος. ἔγραψε 

ρπὸ δὲ χαὶ, πρὸς αὑτὸν: χαίρου χαὶ εὐφραίνου ὅτι ὁ Θεὸς ἀνεβίβασέ με 

σδήναιτοῦβα. εἰς τὴν βασίλειον ἀρχὴν, καὶ ἔλϑε τάγιον ὅπως εὐεργετηϑῆς παρὰ τῆς , σιλέως ἀρχέ- βασιλείας μου. ὃ καὶ ἐποίησεν, χαὶ εἰσῆλϑεν ἐν τάχει πρὸς τὴν βασι- ὃ. 

ϑ συνπαϑήσαι ἰδ. δ) ὥ 8 τοὺς] τᾶσ 6 τῶ χατεπάνω βουγαρίασ 
7 αὑτῷ! αὐτοῦ 9 αὑτῶν (αἰγονίᾳαο) 1 τέσσαρσι μησὶ] τέσαρσ 
18 τὸν μαχαρίτην) μαχαρίτὴν 14 ἰδάνην τὸν ξηφιλῖνον 15 πίατ)ν: 
ράρχησ ἰδ. διὰ τοῦτον, τότεῦ 16ὲ ἐργάσοανται {ΞΞ ἐργάσηται αὑτόν 
τεῦ ἐδ. σὺν αὑτὸν. 18 ἐχείνου 19 εἰσ τὸν 21 χαϑημεοσ 
23 ρωμανῶν ὁ διγενῆσ 24 ἅμα] ὃς ἅμαῦ , 97 ὁπόταν Ἦν] ὅποωσ 

τανῦν ἰδ. χατεπάνωσ 28 ὅτι μοὶ ϑεὸς εἰοτδίαπι, 



ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΝ ρκε-- ρα. ὦ ἔχη. 

λεύουσαν, προσχυνῆσας χαὶ ἀπευχαριστησας αὑτῷ περὶ ὧν ἐμνήσϑη. αν ἀγάπην. Ν" 
αὑτοῦ. πλὴν οὐδὲν ἕτερον ἀγαϑὸν αὑτὸν πεποίηχεν εἰ μὴ τὸν υἱὸν 
αὑτοῦ Γρηγόριον ἐτίμησε πρωτοσπαϑάριον σπαϑαροχανδιδάτην ὄντα 
χαὶ τοῦ ἀδελφοῦ αὑτοῦ Παγχρατίου ηὔξησε τὴν δόγα. διὰ τὸν τῶν 

56 ἀνθρώπων φϑόνον δὲ προσέταξεν ἐχεῖνον ἀπελϑεῖν εἰς τὸν οἶχον αὑτοῦ 
χαὶ πράττειν εἴ τι χαὶ βούλεται" εἶχεν γὰρ εἰς αὑτὸν ὑπολήηψεις ἀγα- 
ϑάς. διετέλεσεν οὖν ἐν τῷ οἴχῳ αὐτοῦ χρόνους τέσσαρας ἀναπαυόμε- 

νος χαὶ εὐχαριστῶν τῷ Θεῷ καὶ αὐτῷ" χαίπερ πολλῶν ὄντων τῶν δια- 
βαλλόντων αὐτὸν, ἀλλ᾽ οὐδενὶ ἐπίστευε. ληφϑεὶς οὖν ὁ μαχαρίτης "᾿ 

1:0 παρὰ τῶν Περσῶν αἰχμάλωτος, εἰσῆλϑε πάλιν εἰς τὴν βασιλεύουσαν. 
ἣν γὰρ τότε ὃ μεγαλοδοξότατος σεβαστοφόρος. χῦρ Νικηφόρος χριτὴς 
Πελοπονήσου καὶ Ἑλλάδος, ἀνὴρ ἄριστος εἰς πάᾶντα χαὶ φρονιμώτατος 

πανυνἀχριβῶς τε ἐξησχημένος τὴν τε στρατηγιχὴν καὶ πολιτιχὴν ἐμ- 
πειρίαν, εἰ χαὶ εὐνοῦχος ἦν, μεγαλόψυχος, πάνυ ὀξύτατος, νοῶν χαὶ ᾿ 

16 λέγων προχειρότατα. χαὶ εἶδεν χαὶ συνέτυχεν αὑτῷ καὶ ἡϑέλησεν 
ἐπαινεῖν αὐτὸν, διαδεχϑεὶς γὰρ διὰ τῆς Λαρίσου, καὶ συνεβούλευσεν ᾿ 
αὑτῷ εἰσελϑεῖν ἐν τῇ πόλει διὰ τὸ ἐχ νεότητος αὐτοχρατορεῦσαι τὸν 
πραότατον καὶ ἡμερώτατον χῦρ Μιχαηλ. σχεψάμενος οὖν καὶ αὑτὸς 
ὡς ἀγαϑὴ ἐστιν ἡ συμβουλὴ, εἰσῆλθεν προσχυνῆσαι τῷ βασιλεῖ, χαὶ 

20 ἀπεδέξατο αὐτὸν ὁ βασιλεύς. ἤργησε δὲ ἡμέρας πολλὰς χαὶ ἐχαχοπά- 
ϑησε διὰ τὸ ἔχειν αὑτὸν ἀναγχαίας δουλείας. μετὰ δὲ τοῦτο ἐβάλετο 
αὐτὸν ἀρχηγέτην τε χαὶ ἀν τὰ τῶν τε χονταράτων χαὶ τῶν 
πλωΐμων. 

Ἰδὼν γὰρ ὁ Θεὸς ὅτι ἀπὸ χαχουργίας ἐχείνου οὐ γέγονε τὸ μοῦλ- ρπε 

86 τον ἐνέβαλεν εἰς τὴν χαρδίαν τοῦ εὐσεβεστάτου βασιλέως χῦρ Μι- πολ ϑεοῦ νεύ- 

χαὴλ τοῦ ἐλεεῖν καὶ προσπαϑεῖν αὑτόν. οὐδέποτε γάρ τις ἐτόλμησεν 
ἀνταρσίαν ποιῆσαι χατὰ τοῦ βασιλέως χαὶ τῆς Ῥωμανίας πειρώμενος 
᾿Ά ν, φ ᾿᾽ (9 ὀιαοϑεῖραι τὴν εἰρήνην, καὶ οὐχ αὐτὸς διεφϑάρη. 

ο 

1 αὐτῶν 2.ϑΡξἜτεροσ 1 ῥόγανῦ 8 τῷ] τῶν δ. ϑ(εο)ν ρΓ. π|, 
ι9ὲ ἀνὴρ ἄριστος] ἀνὴριστοσ 15 αὐτὼν 160 διάδεχϑὴσ Ὁ. Λαρίσον) 
εἴ. τῆς ϑαλάσσου, ουἷπ8 [ὈΓΙ8Δ6 ΘΣΘΠρΙα ς0] αἰ Ο. ΜΟγοΣ: Βοίγᾶχθ ΖῸΓ 

Κυπᾶάς ἀδγ ἱπάορβοιη. Βργαολιθα, Βογδῦδα. Υ. Α. ΒΘΟΖΖΘΕΌΘΓΘΟΙ, Υο]. 1 Ρ. 228. 

21 προεβάλετο 9 κοντάρχτων 24 ἀπὸ πανουργίας 28 ροξὲ διε- 
φϑάρη ἰπ οοὐΐοθ Ἰεραπίαν δ66 γνογῦδ (δἰγαπηοηΐο, ὩΟῺ τΐηΐο βοσρί8): πα- 
βχγγελω προσ τοὺσ παίδ(ας), 4ιὰθ πο8 ἱπάϊοθπι βδοιεὶ ἴῃ ΠΥ βἶπ6 ΦΟ]068- 
Υἰπια8 παρχγγελω ἴῃ παραγγελεία πιπίαϊο οἱ ῬγΔΟπιἶ580 ΠΌΣΩΘΤΟ ρπς. 

διὰ ταῦτα οὖν ρπε 

σεω. 

ὧ 

ον 

Ὁ 

8 

ν΄ “-π|ὸήν “τ Ὁ 



4 ΚΕΚΑΥΜΕΝΟΥ ᾿ 

“παραγγελεία παραγγέλλω ὑμῖν, τέχνα μου ἠγαπημένα, οὔς μοι δὲ ωὠχεν ὁ Θεὸς, 
προσ τοὺ“ 
παίδας. 

ρπξ 
περιαπιστείασ Βλάγων γένος ἄπιστόν τε παντελῶς χαὶ διεστραμμένον, μῆχε εἰς δ 
τον βλαχων. 

εἰς τὸ μέρος τοῦ βασίλέως καὶ εἰς τὴν δούλωσιν αὑτοῦ εἶναι. ὁ γὰρ ἐν 
Κωνσταντίνου πόλει χαϑεζόμενος βασιλεὺς πάντοτε νιχᾶ. 

Παραγγέλλω δὲ ὑμῖν χαὶ τοῖς ἐξ ὑμῶν τοῦτο. ἐπεὶ δὲ τὸ τῶν 

Θεὸν ἔχον πίστιν ὀρϑὴν μῆτε εἰς βασιλέα μῆτε εἰς συγγενῆ ἢ εἰς 
φίλον, ἀλλὰ ἀγωνιζόμενον πάντας χαταπραγματεύεσϑαι, ψεύδεται 
δὲ πολλὰ χαὶ χλέπτει πάνυ, ὀμνύμενον χαϑεχάστην ὄρχους φριχωδε- 
στάτους πρὸς τοὺς ἑαυτοῦ φίλους καὶ ἀϑετοῦν ῥαδίως ποιοῦν τε ἀδελ- 
φοποιήσεις καὶ συντεχνίας καὶ σοφιζόμενον διὰ τούτων ἀπατᾶν τοὺς 10 

ἁπλουστέρους, οὐδέποτε δὲ ἐφύλαξε πίστιν πρός τινα, οὐδὲ πρὸς τοὺς 
ἀργαιοτέρους βασιλεῖς τῶν Ῥωμαίων. ἐλεμηϑένεες: παρὰ τοῦ βασι- 
λέως Τραϊανοῦ χαὶ παντελῶς ἐχτριβέντες ἑάλωσαν, χαὶ τοῦ βασιλέως 
αὑτῶν τοῦ λεγομένου Δεχαβάλου ἀποσφαγέντος χαὲ τὴν χεφαλὴν ἐπὶ 
δόρατος ἀναρτηϑέντος ἐν μέσῃ τῇ πόλει Ῥωμαίων. οὗτοι γάρ εἰσιν οἱ 16 
ἜΘΒΕῚ Δᾶχαι χαὶ Βέσοι. ᾧχουν δὲ πρότερον πλησίον τοῦ Δανουβίου 
ποταμοῦ χαὶ τοῦ Σάου, ὃν νῦν ποταμὸν Σάβαν χαλοῦμεν, ἔνϑα Σέρβοι ᾿ 
ἀρτίως οἰχοῦσιν, ἐν ὀχυροῖς χαὶ δυσβάτοις τόποις. τούτοις ϑαρροῦντες 
ὑπεχρίνοντο ἀγάπην καὶ δούλωσιν πρὸς τοὺς ἀρ γαιοτέρους τῶν Ῥω- 
μαίων βασιλεῖς χαὶ ἐξερχόμενοι τῶν ογυρώματων. ἐλείζοντο τὰς χώ- 29 
ρας τῶν Ῥωμαίων. ὅϑεν ἀγαναχτήσαντες χατ᾽ αὐτῶν, ὡς εἴρηται, 

διέφϑειραν αὐτούς. οἵ χαὶ ἐξελϑόντες τῶν ἐχεῖσε ἐεαπσρησαν ἐν πάσῃ 
τῇ Ἠπείρῳ καὶ Μαχεδονίᾳ, οἱ δὲ πλείονες αὑτῶν ᾧχησαν τὴν Ἑλ- 
λάδα. εἰσὶ καὶ δειλοὶ πάνυ λαγωῶν ἔχοντες καρδίαν͵ ϑάρσος δὲ ἔχον- 
τες καὶ τοῦτο ἀπὸ δειλίας. παραγγέλλω οὖν ὑμῖν ἵνα μὴ πιστεύητε 36 
τούτοις τὸ σύνολον. χαὶ εἰ γένηταί ποτε μοῦλτον χαὶ ὑποχρίνονται 
ἀγάπην καὶ πίστιν, ἐξομνύμενοι εἰς τὸν Θεὸν φυλάξαι ταύτην, μὴ 
πιστεύητε αὑτοῖς. χρεῖττον γάρ ἐστιν ὑμῖν μὴ ὀρχίσαι αὐτοὺς τὸ σύ- 

νολον μῆτε ὄρχον δοῦναι, ἀλλὰ παρατηρῆσαι αὐτοὺς ὡς χαχοὺς, ἢ 
ὀμόσαι ἢ δέξασϑαι ὄρχον. γρὴ οὖν μὴ πιστεύειν αὑτοῖς τὸ σύνολον, 589 
πλὴν ὑποχρίνου καὶ σὺ φίλος αὐτῶν. εἰ δὲ καί ποτε γενήσεται ἀνταρ- 

5 διέετραμμένον 8 χλάπτει ἰδ. ὀμνήμεσνον 10 σοφιζόμενοι 
16 δαχαι χαὶ βέσιτι 17 δι) ὃ 18 σέρβει 19 ἀγάπλ 28 ἡπείρω, 
ἀοϊπὰθ χαὶ Βαργα γϑγβτη. [αἰϊη0 οἸ1π| ἐν πάσῃ τῇ Ηπειρομαχεδονίχ ἀθ ᾳυο 
δθπογο οἵ, ἴ,..ὄ Βο58, Βδίβθῃ δῃΐ ἃ, συίθος, [η56]η ἃ, ἄρα ἰδομθη Μϑογοδ το]. 1] 
(1843) ν". 109. ν. ὥχεισαν 

Ὁ ον ἀν πππρι πε οι 



ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΝ ρπς’- ρ΄ μ΄. Ἴ5 

σία εἰς Βουλγαρίαν, χαϑὼς προ είρηται, χαὶ εἰ φίλοι σου ὁμολογοῦσιν .- 

ε 5 εἶναι ἢ χαὶ ὄμνυνται, μὴ πιστεύσῃς αὑτοῖς. εἰ δὲ χαὶ τὰς γυναῖκας ρπη 
χαὶ τὰ τέχνα αὑτῶν εἰσάγωσιν εἰς τὸ χάστρον τῆς Ῥωμανίας, πρό- περι προσοχῆσ 
τρεψον εἰσαγαγεῖν αὑτὰς, πλὴν ἔνδον τοῦ χουλὰ ἔστωσαν᾽ αὑτοὶ ἔξω Ἐξγεσιῖν: 

δ ἔστωσαν. χαὶ εἴπερ ϑέλουσιν εἰσέογεσϑαι εἰς τὰς φαμιλίας αὑτῶν, 
δύο ἢ τρεῖς εἰσεργ ἐσϑωσαν᾽ ὁπόταν δὲ αὑτοὶ ἐξέλθωσιν, ἄλλοι πάλιν 
εἰσεργέσϑωσάν σοι. ἀχρίβειαν δὲ ἕγε ἐπὶ τῶν τειχέων χαὶ ἐπὶ τῶν 
πυλῶν πολλὴν. οὕτως δὲ ποιῶν ἐν ἀσφαλείᾳ ἔση. εἰ δὲ χαὶ ἐάσεις 
πολλοὺς εἰσελϑεῖν εἰς τὰς φαμιλίας αὑτῶν, προδοϑῆσεται τὸ χάστρον 

ι παρ᾽ αὐτῶν χαὶ δηχϑῆση ὑπ᾽ αὑτῶν ὡς ὑπὸ ἀσπίδος, χαὶ τότε μνη- 
σδῆσῃ τῶν παραγγελιῶν μου. ἀλλ᾽ ἐὰν φυλάξεις ταῦτα, ἕξεις χαὶ 

ὑτοὺς ὑπο; χειρίους σου χαί σοι τὸ ἀφρόντιστον προσγενῆσεται. 
Ἐπεὶ δὲ οἱ ἀρχαῖοι ὥρυξαν τὴν γῆν ποιήσαντες λάχχους μεγά- ρπϑ ᾿ 

λους χαὶ χοιλώματα (τῷ γὰρ χώματι ἐχρήσαντο εἰς τύμβους), χρὴ ἶφι ἐπέχει 
ι6 σε χαὶ ταῦτα παραφυλάττειν, ἵνα μὴ ποίησαντες οἱ ἐναντίοι ἕνεδρα τα θωθια 

ἐν αὑτοῖς χαὶ ἐχπηδήσαντες ἄφνω ἐξ αὑτῶν βλάψωσι τὸν λαὸν ἡμῶν. 
ὑμεῖς γὰρ οἴδατε ὅτι μεγάλοι εἰσὶν οἱ λάχχοι ἔχοντες χώρῃησιν ὁ μὲν 
τριαχοσίων, ὁ δὲ τετραχοσίων, ὁ δὲ χαὶ πενταχοσίων ἱππέων. 

Ἐὰν δὲ ἔλϑη ὁ ἐχϑρὸς χαστροπολεμῆσαι, μὴ ὑβρίζης αὑτὸν τὸ Γ 

40 σύνολον, ἀλλὰ φιλιχῶς λέγε πρὸς αὐτὸν ἀπὸ τοῦ τείχους. ἐπὰν δὲ ὑβρή Λα ἣν 
ἔλϑη πολεμῆσαι, πολέμησον αὑτὸν" ὑβρίζων γὰρ πρὸς ὀργὴν χαὶ ϑρῶν ἀπὸ ̓  
μηχανὰς αὐτὸν χινεῖς χατὰ σοῦ. τί γάρ σοι ὄφελος ἐχ τοῦ ὑβρίσαι χέστρον. περι 
χαὶ αἰσγρολογῆσαι; ἀλλὰ χαὶ εἴ τινα τῶν ἀπαιδεύτων ἴδης χαὶ ἀχού- τοῦ μὴ ὑβρή.- 

σης ὑβρίζοντα, ἐπιστόμισον χαὶ ἐξουδένωσον αὑτόν. ἐδ ῥοημόεῆι 
δ᾽ ἕτι δὲ ὀλίγα προσϑεὶς χαταπαύσω τὸν λόγον, παραγγέλλων σοι᾽ ᾿ 

μηδὲν αὐθαδῶς καὶ μετὰ ϑυμοῦ ποιήσῃς, ἐν παντὶ δὲ λόγῳ χαὶ ἕργῳ 
προηγείσϑω σου σύνεσις καὶ σοφία καὶ φόβος Θεοῦ. εἰ δὲ χαὶ εὐχὴ 
συνοδεύη τούτοις, τὸ εὐτύχημα. προπορεύσεται ἄγγελος ἀγαϑὸς 
ἐμπροσϑέν σου χαὶ μαχάριὸς ἔσῃ. 

Ὁ Ἐγὼ γὰρ ἄμοιρός εἰμι λόγου" οὐ γὰρ παιδείας ἑλληνικῆς ἐν ρα 
σχολῇ γέγονα, ἵνα στροφὴν λόγων πορίσωμαι χαὶ εὐγλωττίαν δι- περὶ τοῦ εὐτε- 

8 εἰσάγουσιν βἰγθ εἰσαγάγωσιν 5 δου απιπβ, πΌ]]ὰπὶ οτξ ἴῃ βἐγαΐθρίοο 
ΘΧΘΙΏΡ] πὶ δοπίυ ΕἾ: ὈΓΔΟΒΘΏΓΒ ΟΣ εἰ δυβροηδί, ααοὰ ααυΐϊὰοπὶ Ῥγοππηοίδ- 

ἰἰοηο αἀἰδογαῖ αὖ ἱπάϊσαϊδνο. πᾶπὶ Δοῦὶδί σου ποῦν ὕγὸ ἱπαϊσαίνο ἔαΐυτὶ 

εδί, 18 λάχουσ εἰ 17 λάχοι 14 τυμβοὺσ 18 τετραχοσίων) 
τριλχοσίων 28 εὔτύχηνμα 29 ἔν πρὸσ ϑέἕν 80 παδείχς ἐλληνηκῆσ 
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ΕΞ Ξ δ» ΚΕΚΑΥΜΕΝΟΥ." 

, λίσε τὸν εἀυ- δαγϑῶ. χαὶ οἶδα ὅτι ἐμ  ἡνον αὶ μού τινες δρασσόμενοι τὴν ἀμαϑίαν 
τοῦ τον. 

ἀλλὰ πρὸς σὲ χαὶ τοὺς ἀδελφούς σου, τοὺς ἐμοὺς παῖδας, τοὺς ἐχ 

τῶν ἐμῶν σπλάγχνων, οὗς ὁ Θεός μοι δέδωχεν. συνέταξα δὲ ταῦτα 

οὗ χομψοῖς τισὶ λόγοις χαὶ σεσοφισμένοις μύϑεις μόνον καὶ μηδὲν καὶ 

ἀγαϑὸν ἔχουσιν, ἀλλὰ ταῦτα αὐ ων ἅ τε ἐποίησα καὶ ἔπαϑον χαὶ 
εἶδον καὶ ἔμαϑον, πράγματα ἀληϑῆ, ἃ χαϑ᾽ ἑχάστην ἡμέραν πράτ. 
τονται χαὶ γίνονται. χαὶ εἰ τάχα ἰδιωτικοί εἰσιν οἱ λόγοι, πλὴν ἐὰν ᾿ 
ὑγιῶς προσέχῃς τοῖς λεγομένοις, ἀληϑεστάτους εὑρῆσεις. 

μβ λέγω δὲ σοι καὶ τοῦτο “ὅτι ὁπόταν βουληϑῆς πρᾶξαί τι ἔργον, 
ΠΣ διαλογίσϑητι πρὸς ἑαυτὸν χαὶ σχόπησον ἀχριβῶς. χαὶ εἰ μὲν πέποιϑας ᾿ 

ἐχπληρῶσαι τοῦτο, ποίησον αὑτὸ εἰ δὲ πολλά εἰσι τὰ ἐμποδίζοντά 
σε χαὶ ἀμφιβαλλομένην τὴν ἐπιτυ χίαν χαὶ ἀποτυχίαν τοῦ᾽ πράγμα- 
τος, μὴ ποιήσῃς τοῦτο᾽ χρεῖττον γάρ σοί ἐστι μὴ ἄρξασϑαί σε τού- 
του τὸ σύνολον. 1δ 

σὴ Ἐὰν εἰς ἰδίαν χώραν χάστρα τυχὸν ἢ ἢ χωρία ἔχης, εἶ δὲ ἐν αὑτοῖς 
περὶ τὸπάρ- τοπάρχης χαὶ ἐξουσιαστὴς, μῆ σε πλανήση πλοῦτος ἢ ἢ ἀξιώματα ἢ 

ὥ ὑποσχέσεις μεγάλαι τῶν βασιλέων χαὶ δώῃς τὴν χώραν σου βασιλεῖ 
χαὶ ἀντ᾽ αὑτῆς λάβης χρήματα χαὶ χτήματα, εἰ χαὶ τετραπλασίονα 
μέλλεις λαβεῖν, ἀλλὰ ἔ ἔχε τὴν χώραν σου χἄν μιχρὰ χαὶ οὐδαμινῆ 20 
ἐστι χρεῖττον γάρ σοί ἐστιν εἶναί σε φίλον αὐτεξούσιον ἢ ἢ δοῦλον 
χαὶ ὑπεξούσιον. ἕως τότε γὰρ ϑέλεις εἶναι εὐγενὴς, τίμιο ος χαὶ 
ἐπαινετὸς χαὶ ἔνδοξος παρὰ τοῦ βασιλέως καὶ παρὰ πάντων, 
ἕως ἄν εἰς τὴν χώραν σου χαὶ εἰς τὴν ἐξουσίαν σου χαὶ σὺ καὶ 
οἱ παῖδές σου χαὶ οἱ ἐξ αὐτῶν ἐστέ. ὁπηνίκα δὲ ἀποβάλῃ τὴν “0 
χώραν σου χαὶ ἐκπέσῃς τῆς ἀργῆς σου, προσάπαξ ἀγαπηϑήση 
ὑπὸ τοῦ βασιλέως, μετ᾽ ὀλίγον χαταφρονηϑήση παρὰ τοῦ βασιλέως 
χαὶ ἀντ᾽ οὐδενὸς παρ᾽ αὑτοῦ λογισϑήσῃ, χαὶ γνώσῃ ὅτι δοῦλος χαὶ 
οὗ φίλος εἶ, τότε χαὶ ὁ ὑποχείριός σου ᾿φοβερός σοι ἕσται" εἰ γὰρ λυ- 

πήσεις αὐτὸν, ἀπελθὼν πρὸς τὸν βασιλέα χατηγορῆσῃ σου ὡς μελε- 9) 
τᾶς κατ᾽ αὐτοῦ πονηρὰ ἣ ὅτι φυγεῖν ϑέλεις χαὶ ἀπ τελϑεῖν εἰς τὴν προ- 

 τέραν σοὺ χώραν, χαὶ σὺ μὲν ἴσως οὐδὲ: ἐνθυμηϑῆναι εἶχες ὅ σου 
σι χατηγόρησε. τότε χαϑιεῖται χατὰ σοῦ χριτήριον φοβερὸν χαὶ ἀνα- 

ΕΠ 0 

1 δρασόμενη 3 προσξ ἰδ. ἀδελφούσου 10 δέ σοι] δέ σοι δὲ 
12 πολλὰ ἴδηςῦ 14 ποίήσησ 21 εἴναι σοι φύλον 30 χατηγο- 
ρήσσησσου 

κῶς τος τ ᾿ 

μου, ἀλλ᾽ ἐγὼ οὐχ ὡς ποιητικὸν τοῦτο συνέταξα πρὸς ἄλλους τινὰς, ἔ 30! 



ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΝ μια΄-- σα. ἡ ος Ἴ 

αὐυδοὶ σε ὡς δοῦλον πονηρὸν χαὶ ἐπίβουλον. χαὶ σὺ μὲν λέγων τὴν Ὁρμηνύα το- 
0 ἀλήϑειαν οὗ πιϊστευϑήση, ὁ δέ ποτέ σου ὑπο; χείριος χαὶ δοῦλος ψευ- - ̓άρχου 

δόμενος πιϑανὰ λέγων φανήσεται χαὶ τιμὰς παρὰ τοῦ βασιλέως λῆ- 
ψεται. σὺ δὲ φιμωϑῆσῃ μηδὲ ἀποχριϑῆναι δυνάμενος χαὶ ἢ ἐχτυ- 

δ φλωϑῆναι ἐξενεχϑησεταί σοι ἀπόφασις παρὰ τοῦ χρατοῦντος ἢ ὅτι 
ἡ βασιλεία μου συμπαϑεῖ σοι, στερηϑήσῃ δὲ τῶν ὑπαρχόντων σοι 
᾿ ἐξορισϑῆσῃ ἢ ἐν φυλακῇ χατακλεισϑῆσῃ παρ᾽ αὐτοῦ. καΐ τότε ᾿ 
μνησϑήση τῆς μιχρᾶς σου ἐχείνης χώρας χαὶ τῆς ἐξουσίας σου καὶ 
ὡς ἀπὸ ἐλευϑέρων δοῦλος γέγονας ἐχουσίως, χαὶ ὃ ποτε χρίνων χαὶ". 

ι0 τιμωρῶν ἄλλους δικαίως ἔσῃ τότε ἀδίχως χαταχρινόμενος χαὶ τιμω- 

ρούμενος. καὶ τάχα χαὶ ὁ βασιλεὺς ἵνα διέγνω ὅτι ψευδῆ χατηγορῆ- 
ϑης, ἀλλὰ διὰ τὸ ἀναλαβέσϑαι αὐτὸν πάλιν ἅ σοι δέδωχε χαὶ ὅσα 
ὑπέσχετο παραβλέψεται τὸ δίχαιον. ἔστι δέ σοι χρεῦῖττον ἵνα εἶ εἰς 
τὴν Λώραν σου. καὶ τὸν μὲν βασιλέα τίμα χαὶ ἀγάπα χαὶ τοὺς συ- 

15 νηγοροῦντάς σοι πάντας. 
Καὶ εἰ φρόνιμος εἶ, μὴ ϑελήσης ψεύδεσϑαι τῷ βασιλεῖ χαὶ λόγοις σι 

πιϑανοῖς νομίζης ὑποχλέπτειν αὑτὸν καὶ δῶρα ἐξ αὑτοῦ πορίζεσϑαι" περὶ τοῦ μὴ 
οὐ γὰρ ἀγαϑόν σοι ἀποβῆσεται. εἴπω γάρ σοι περὶ ἑνὸς τοπάρχου τί Νι χρῴμιν Ἔ 
ἔπαϑε, τοὺς πολλοὺς παρεάσας. Ἰαδῶρα καὶ Σάλων πόλεις εἰσ ἧς 6ΘὃὁΞὟΞ 

20 λαλιμαξίας; ἣν δὲ ἐν αὐτῇ ἄρχων χαὶ τοπάρχης Δοβρωνᾶς τις φρό- 
γιμος χαὶ ἱκανώτατος. ᾿,ϑέλησε δέ ποτε ἐλϑεῖν χαὲ προσχυνῆσαι τὸν 

μαχαρίτην βασίλξα χῦρ Ῥωμανὸν τὸν Ἄργυρον, ὁ δὲ ἐφιλοτιμῆσατο 
αὐτὸν δώροις χαὶ τιμαῖς χαὶ ἀπέλυσε εἰς τὰ ἴδια μετὰ πλούτου πολ- 
λοῦ. ἡἠδυνϑεὶς οὖν ταῖς εὐεργεσίαις ἐποίησε τοῦτο χαὶ αὖϑις. χαὶ 

5 πάλιν οιλοτιμηϑεὶς, οὐχ ὡς τὸ πρότερον ἀλλὰ σπανίως, ὑπεχώρησε. 
πελευτήσαντος δὲ τοῦ τοιούτου βασιλέως ἐβασίλευσεν ὁ μακαρίτης Ὁ" 
βασιλεὺς χῦρ᾽ Μι ιχαὴλ ὁ Παφλάγων, χαὶ πάλιν ἦλϑεν ἐν τῇ πόλει, 
συνήϑης δὲ γενόμενος χατεφρονήϑη. ὑποχωρῆσαι δὲ αἰτησάμενος οὗχ 
γξιώϑη τούτου χαὶ λυπηϑεὶς ἥρξατο γογγύζειν. μαϑόντες οὖν γογγύ- 

80 ζειν αὑτὸν οἱ τὰ τοῦ παλατίου διοικοῦντες ἀνήνεγχαν τῷ βασιλεῖ, καὶ 
ἐσχέψαντο βουλὴν τοιαύτην ὡς αὐτὸν μὲν ἤδη ἐν χερσὶν ἔχοντες τὴν 
μώραν αὐτοῦ δεσπόσωμεν, μηδενὸς ἀνϑισταμένου. ὃ χαὶ γέγονε. χαὶ 

1 λέγων λόγον θ στερηϑυίσῃ δἀά ἀΐπιι8. 7 χατὰἀχλησϑήση 
11 ἵνα διαγνῷ 14. τοὺς] τοὺ 19 ἴάδῶρα 20 ἐν αὑταῖς ῦ 
2 ρωμανῶν 28 συνήϑες 29 τοῦτον ᾿ 
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χαϑείρξαντες ὁ ἐν τῇ φυλαχῇ τοῦ. πραιτωρίου τὸν τοιοῦτον τὴν χώραν 
αὐτοῦ ἀπόνως χατέσχον. τὴν δὲ γυναῖκαν αὐτοῦ χαὶ τὸν υἱὸν μετοι- εἰ 
χίσαντες ἤγαγον χαὶ αὐτοὺς εἰς τὸ πραιτώριον. χαὶ διετέλεσαν ἅπαν- 
τὰ τὸν τῆς ζωῆς αὐτῶν χρόνον ἐν φυλαχῇ χαὶ ἀπέϑανον ἐχεῖ ἐπὶ τοῦ 
βασιλέως τοῦ Μονομάχου ὃ τε Δοβρονᾶς χαὶ ἡ γυνὴ αὐτοῦ ἐν τῷ 
πραιτωρίῳ, ὁ δὲ υἱὸς αὐτοῦ καταφρονηϑεὶς χαὶ ἀντ᾽ οὐδενὸς λογισϑεὶς 

"μόλις ἠδυνήϑη ἀποδρᾶσαι. χαὶ ταῦτα μὲν τὰ περὶ αὑτῶν. 
Ὠ σκὰ 

περὶ ἱστορίασ 
ἐϑνηχοῦ. 

Ἦν δὲ καί τις φύλαρχος τῶν Ἀράβων, ὄνομα αὐτῷ Ἀπελζαράχ. ὃς 
χαὶ ἐλθὼν πρὸς τὸν ῥηϑέντα βασιλέα χῦρ Ῥωμανὸν ἐφιλοτιμῆϑη 
δώροις ἀξιολόγοις χαὶ τιμαῖς χαὶ ἀπελύϑη εἰς τὴν χώραν αὑτοῦ παρὰ τὸ 
τοῦ βασιλέως. χαὶ πάλιν ἐποίησε τοῦτο, ἐχ δευτέρου δὲ χατεφρονῆϑη. 
χαταφρονηϑεὶς δὲ ἤϑελεν ἱ ὑποχωρῆσαι χαὶ οὐ συνεχωρεῖτο ὑπὸ τοῦ 
βασιλέως. ἐποίησε δὲ χρόνους δύο ἐν τῇ βασιλευούσῃ χαϑεχάστην 
προσδοχῶν ἐξορίαν χαὶ ἀπώλειαν. ὅμως μετὰ διετῆ χρόνον ἀπέλυσεν 
αὑτὸν ὁ βασιλεὺς εἰς τὰ ἴδια ἀπελϑεῖν. χαὶ ὑποχωρῆσας χαὶ περάσας 10 
τὸ σιδηρογέφυρον τὸ ἐχεῖϑεν Ἀντιοχείας, προσεχαλέσατο τοὺς ἀνϑρώ- 
ποὺς χαὶ οἰκείους αὐτοῦ πάντας χαὶ χρατῆσας τῆς ἑαυτοῦ χεφαλῆς 
ταῖς δυσὶν αὐτοῦ χερσὶν εἶπε πρὸς αὐτοὺς" τί τοῦτό ἐστιν; οἱ δὲ γε- 
λάσαντες εἶπον᾽ ἢ χεφαλὴ σου, χύριε ἡμῶν. χαὶ εὐχαριστῶ, φησὶ, τῷ 
Θεῷ ὅτι τῆς χεφαλῆς μου ἐν τῷ σώματι αὐτῆς οὔσης διεπέρασα εἰς 2 
Χρυσούπολιν χαὶ νῦν χατέλαβον τὰ ὅρια Ἀραβίας" οἱ γὰρ σχελίζειν 
πειρώμενοι πίπτουσι συμποδισϑέντες ὑπὸ τῆς ἰδίας τέχνης. χρὴ οὖν 

. σε διὰ ταῦτα λέγειν χαὶ πράττειν ὀρϑῶς καὶ τοῖς ἰδίοις ἀρχεῖσϑαι. 

σχβ 

εἰ δέ ποτε ἐπιϑυμήσης ἐλϑεῖν χαὶ προσχυνῆσαι τὸ βασίλειον χράτος, 
πῇ μὲν προσχυνήῆσαι εἰς τοὺς ἁγίους ναοὺς, πὴ δὲ ἰδεῖν τὴν εὐταξίαν “Ὁ 

τοῦ παλατίου χαὶ τῆς πόλεως, ἅπαξ πξοτὸ ποίησον, πλὴν ἔχτοτε 
δοῦλος εἶ χαὶ οὗ φίλος. 

Οἱ δὲ ἀποχρισιάριοί σου εἰσερ) χέσϑωσαν πρὸς τὸν βασιλέα, πλὴν 
περὶ ἀπόσταλ- ἀλήϑειαν λεγέτωσαν αἱ γραφαί σου πρὸς αὑτὸν, ὡσαύτως χαὶ οἱ 
μένων σου. στελλόμενοι παρὰ σοῦ φρόνιμοι ἔστωσαν χαὶ ἀληϑεῖς χαὶ συνετοὶ, 3), 

συνιέντες ἃ δὴ ἀχούουσι παρὰ τοῦ βασιλέως χαὶ ἃ δεῖ λαλῆσαι πρὸς 
αὐτὲν λαλοῦντες. καὶ μὴ ἔστωσαν περίεργοι, πλὴν χρεῖττόν σοί ἔστι 
δοῦλον φίλον τοῦ βασιλέως εἶναί σε εἰς τὴν χώραν σου ὄντα] ἢ σχυ- τ" 

1 πραιτῶρίου 2 Ξᾳ μετοιχήσαντεσ δ Μονομάχου] μοναχοῦ 
9 ἐλϑόντα (Ξε ἐλϑὼν τὰ) 10 παρὰ] περι 14 δυἐὲτῆ 21 Χρόδουπολο 
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λέντα πρὸς τὸν βασιλέα χαταφρογηϑῆναι. χαὶ εἰ ἐπιρνυδὴ σοί τις, 
δέχου καὶ φιλοφρόνως αὑτὸν πρόπεμπε. 

Εἰ δὲ ἔχεις ϑάλασσαν εἰς τὴν ὑπὸ σὲ χώραν, τὰ πλοῖα ἃ εἴτε σχγ᾽ 
ἐχουσίως διὰ πραγματείαν εἴτε ἀχουσίως ὑπὸ τῆς βασιλείας τῶν χυ- ἴτρι τοῦ λη- 

μενεύιν χαϊμῇ 
μάτων ἔλϑωσι, λιμένευσον χαὶ ἀνάπαυσον αὐτά. χαὶ εἰ οὕτως βιώ- 
σεις, παρὰ τῶν ὁμορούντων χαὶ τῶν ξένων ἐπαινεϑήση, χαὶ πάντες πλοία. 
φίλοι σου γνῆσιοι γενήσονται, χαὶ ἣ χώρα σου ἀνεπιβούλευτος ἔσται, - 
χαὶ σὺ τὸ ἀμέριμνον ἕξεις. εἰ δὲ γενήση ἐπηρεαστὴς δι᾽ αἰσχρὸν χὲρ- 
δος, ἐπιβο ουλευϑῆσῃ διά τε γῆς χαὶ ϑαλάσσης χαὶ χαχοδιοικηϑῆσῃ 

) σύ τε χαὶ ἡ χώρα σου. λέγω σοι δὲ ἀγάπην ἔχειν καὶ μετὰ τῶν 
πλησίον χαὶ μετὰ τῶν ξένων χαὶ πάντας χατὰ τὸ δυνατὸν λιμε- 
γεύειν χαὶ εὐεργετεῖν, πλὴν μὴ χαταπιστεύῃς εἰς αὑτοὺς" οὗ γὰρ 
οἶδας τί τεχταίνουσι χατὰ σοῦ χαὶ τῆς χώρας σου ἕν τῇ χαρδίᾳ αὐ- 
πῶν᾽ ἁλλὰ ἔχε ἀκρίβειαν χαὶ φυλαχὴν εἰς τὴν χώραν σου νυχτός τε 

᾿ χαὶ ἡμέρας, οὗ μόνον ὁπόταν πρός τινα ἔχης, ἀλλὰ χαὶ ὁπόταν εἰ- σχδ ᾿ 
ρήνη σοι βαϑεῖα ἐπιπολάζει. τότε μᾶλλον ἐπιτίϑενται, ὁπόταν εἰρῆνης τορὶ τοῦ ἐχ- 
βαϑείας ἀπολαύῃς. λέγει γὰρ ὁ Κύριος καὶ Θεὸς ἡμῶν ἐν τοῖς ϑείοις ν ἐν αἰ νανι 
εὐαγγελίοις ὁ ἐγρηγορέναι ἐν παντὶ χαιρῷ᾽ εἰ γὰρ ἐγίνωσκε, φησὶν, ὁ ὅταν εἰρήνην 
οἰκοδεσπότης ποία ὥρᾳ ὁ χλέπτης ἔρχεται, ἐγρηγόρησεν ἄν χαὶ οὐκ χὰι ἀμεριμ- 

εἴασε διορυγῆναι τὴν οἰκίαν αὑτοῦ. χαὶ εἰ τάχα περὶ πνευματχῶν “δ 
διαλέγεται, πλὴν εἰ χαὶ ἐπὶ τοῖς βιωτικοῖς ταῦτα ἐχλάβοις καὶ φυλά- 
ξεις, οὐχ ἁμάρτης" ἐπελεύσονται γάρ σοι ἐν ἡμέρᾳ εὐφροσύνης σου 
χαὶ αὐταληϊο νται τὴν χώραν σου, σὲ δὲ ἀποχτενοῦσιν. εἰ Σὲ δυνη- 

ϑῆς διαφυγεῖν, γυμνὸς ἔρημος ἐραπετεύδεις χαὶ ἣ χώρα σοὺ ὑπὸ τοῦ 
; ποτὲ δοχοῦντος εἶναι φίλου σου ἐξουσιασϑῆσεται. 

Διὸ ἀγρυπνεῖν σε δα ἐν παντὶ χαιρῷ χαὶ φυλάττειν. οὐ μόνον δὲ σχε 

εἰς σέ ἐστιν ἀσφαλὴς ἡ ἀγρυπνία χαὶ φυλαχὴ, ἀλλὰ χαὶ ὁ ποιμὴν καὶ περὶ ἐγρηγο- 
ὁ γεωργὸς χαὶ ὁ ἔμπορος χαὶ ὁ ναύτης χαὶ πάντες οἱ ἐν τῷ βίῳ τὸ ααρόοτεθαν 

οἱἰονοῦν μετα; χειριζόμενοι μικρὸν ῥαϑυμήσαντες χαὶ ἀμελήσαντες τὸν ὕπνον. 
᾿ ἀπώλοντο, χαὶ οὐ βιωτιχοὶ δὲ μᾶλλον, ἀλλὰ χαὶ πνευματοφόροι ἄν- 
ὅρες ἀρετῇ συνόντες. ᾿ 

Ἴ φίλοισσον 0. ἔσται] ἔστω .8 γεννήσοι ἑπερεαστὴσ δι 
αἰσχροῦ 11 πλησίων 12 χαταπιστέβην 15. 84. εἰρήνην 
18 58ᾳ. Μία! ἢ. 234, 43. 22 ἁμάρτησ ἰδ. εὐφροσυνήσον 24 γυ- 
μνὸς χαὶ ἔρημος 20 αγρυπνείσει δεὶ ἐν. οὐ] ὁ 
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80 ΠῚ ΚΕΚΑΥΜΕΝΟΥ ΄΄. πὸ 

[Ἐᾶν σοι ἀποστείλῃ ἀχρίτης δῶρα, λάμβανε μὲν αὑτὰ, ἀπόπτελλε ι 
δὲ χαὶ σὺ αὑτῷ ἐξ ὧν ἔχεις, πλὴν γίνωσχε ὅτι τοῦτο ΠΈΡΑ εύεται 
ὡσὰν διὰ δώρων συμφιλιασϑῆσῃ χαὶ πιστεύσεις αὐτῷ, χαὶ ὁπόταν 
ἀμεριμνῆσης : ἐπέλϑη τῷ χάστρῳ σου ἢ τῇ χώρα σου χαὶ χαταχυ- 
ριεύσει αὐτῆς. χαὶ χρῇ σε φυλάττειν ἀπὸ τῶν «λων μᾶλλον ἢ τῶν 
ἐχϑρῶν. 

[Τινὲς σπερμολόγοι, μᾶλλον δὲ τὴν ἀληϑεῖιαν ἀναπλάττοντες 
ᾧδν τι λέγουσι σάτυρον, ἀνδοωπάριον αὐτὸ ζων:αοδοντες λόγῳ, 

τὰσ σὺ πετιαγμένον χαὶ τὰ τῶν ἀνθρώπων ποιοῦντα. ὅϑεν χαὶ παρα- 

δεικνύουσι ἱστορίαν τινὰ ὡς ὁ μαχάριος Ἀντώνιος διὰ τῆς ἐρήμου 
τορευσμέγες πρός τινὰ μονα; ,ὲν Παῦλον τὸν Θηβαῖον χαὶ, φησὶν, 
ὑπέδειξε τῷ δακτύλῳ ὁ σάτυρος ὁμιλήσας χαὶ ἐδηγῆσας αἱγτὸν εἰς 
σπῆλαιο ον, πολλὰ π πρὸς τὸν ἀαχάριον Ἀντώνιον λέξας. οὐ γρὴ οὖν 
πούτοις πιστεύειν" ἡμεῖς γὰὨ ἃ εἰρηχαμεν περὶ δρακόντων, ταῦτα χαὶ 
νῶν λέγομεν. ὁ Θεὲς δύο φύσεις ἐποίησε λογικὰς, ἀγγέλους φημὶ! 
χαὶ ἜΥδΕῸ ΤΌΣ ἐχτὸς δὲ τε τον ΡΞ πι οὐ παρελάβομεν. χαὶ οἱ 

ὁ δὲ διὰ τὴν τ Ὡς ἑωσφόρος σκότος γέγονε διὰ τὴν ἐπ ΒΊΩΙ, 
οἱ δὲ ἄνϑοωποι λόγῳ τετιμημένοι ὠλίσϑησαν ὁ ἀπὸ πῆς ὀρϑῆς διανοίας 

πλανηϑέντες ἀπὸ τῆς ἀληϑείας. μὴ φέρων δὲ ὁ Θεὸς τὴν ἀπώλειαν 5 
ἡμῶν κατῆλθε διὰ σπλάγχνα ἑλέους, πἔλειος Θεὸς ὧν, χαὶ γέγονε 
χαὶ πέλειος ἄνϑοωπος " ωρὶς ἁμαρτίας, δα σώσῃ πὸν χόσμον, χαὶ 

ἐταπείνωσεν ἑχυτὸν ἕως ϑανάτου, ϑανάτου δὲ σταν20 οὔ, καὶ ἀπέϑανεν 

ἐχουσίως ἀνέστη τε αὐτεξουσίως χαὶ συνανέστησεν ἡμᾶς καὶ ἐτίυη- 
σεν ἡμᾶς τοὺς ἑκουσίως ἀτιμασϑέντας. οὐδαμοῦ δὲ εὕρομεν ὅτι ἐλ; 
λυϑεν χαὶ πρὸς σατύρους Ὦ σατύρους ἀνέστησεν. χαὶ εἰ λογικός ἐστιν 

ὁ σάτυρος, εἰπάτωσαν ἧυϊν᾽ ποῖος προφήτης ἢ ἀπόστολος ἢ διδά: 
σχαλος πρὸς σατύρους ἀπεστάλη, χαὶ ἐδίδαξεν, ἐπεὶ εἰ λογιχοί εἰσιν ὡς 
χαὶ οἱ ἄνϑρωποι, εὔδηλον ὅτι χαὶ πρὸς σατύρους ἐλήλωϑεν ὁ Κύριος 
ὡς χαὶ πρὸς ἀνδοώπους. χαὶ δειξάτωσαν ἡμῖν τὸ εὐαγγέλιον πὸ πρὸς ὁ 
τε: ο᾿ς. ἀλλ᾽ ὄντως ἀμαϑεῖς ταῦτα - τλυαῖν οὔσι. παρὰ τῶν μαχαρίων 
αἱ ἁγίων πατέρων ἡμῶν [ τῶν ἐν τῇ ἐρήμῳ ἀσχητάντων ἡχούσα- " 

, οι 

ἡ 54. χαταχυριεὔσεισ 10 ἄντονγος οἱ ἰηΐγα (13) ἀντώντον 
11 χαὶ φυσιν 18 σπήλ Ζ:0.] πίλαιων 206 χχὶ ἡ λογιχοὺσ ἐστὶν 
28 προσατήρουσ ἷν. ἐπεὶ εἰ] ἐποὶ 30 54ᾳ. προσατυροὺς 
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μεν ὀράχοντας χαὶ παντοίους ξφεῖς, ἀϑε δα τὸ χλὶ βασιλίσχον, λέον- 
τὰς χαὶ μονοχέοους χαὶ ἄλλα ϑηρία χαὶ γένη ζῴων, χαὶ ὄναγρον, 

τρέφειν τὴν ἔργον" σάτυρον ἄνϑρωπον λογιχὸν οὐδέποτε παρ᾽ αὑτῶν ον 
φ’φ 

ἀχηχόχυεν. ποιχύτη, τίς ἐστι χαὶ ἢ τῶν ἱπποχενταύρων μυϑοπλαστία, ᾿ | 
᾿ ἣν χαὶ ὁ μαχάριος χαὶ ἅγιος χαὶ οἰχουμενιχὸς διξδάσχαλος Ἰωάννης ὁ -- 
Δαμασχηνὸς λέ γῆι χαὶ ἀποδειχνύει ψευδῆ. ὅϑεν οὗ χρὴ ὅλως πὶ! ς ΦὋ'΄... 
ραδέγεσϑαι ἐχτὸς ἀγγέλων χαὶ ἀνθρώπων ἄλλην λογιχὴν φύσιν... .- ὰὶ 
ὁ γὰρ τοῦτο λέγων ἕίνον͵ πὰ αὑτὸ δὲ φημὶ χαὶ περὲ σχινδαψῶν χαὶ 

.»ἤὔ φ ᾿ ΞΣ ᾿ Ἐπεὶ δὲ χαὶ ὁράκοντας ἀνχπλάττουσι μεταμο ρφο ουυένους εἰς ἄν- σχϑ ᾿ 
»ὥπων ἡ ἃς χαὶ ποτὲ ἀαὲν ὄφεις γινο ομξνους μικροὺς, ποτὲ δὲ μεγί- Ξερὶ εὐβμθᾶ 

στοὺς λίαν, ὄγκῳ χαὶ ἀεγέϑει σώματος ὑπερβάλλοντας, ποτὲ δὲ ἀν- τυ 
ϑρώπους, ὡς εἴρηται, γινο ομξένους χαὶ μετὰ ἀνϑρώπων ὁμιλοῦντας, ὶ 

ὀργουμένους πε χαὶ γυναῖκας ἀφαρτάζοντας χαὶ ὡς ἀνϑρώπους αὖὺ- 
; παῖς συγγινομένους, ἐροῦμεν αὐτοῖς" πόσας φύσεις λογοιὰς ἐποίησεν 
ὁ Θεός; χαὶὲ εἰ οὐ γνώσκουσιν, ἐροῦμεν αὑτοῖς" δύο, ἀγγέλους, φυμὲ, 
χαὶ ἀνδρώπους, ὁ δὲ διάβολος εἷς τῶν ἀγγελικῶν δυνάμεων ἦν, 
ἐχουσίως δὲ ἀποστὰς ἐχ τοῦ φωτὸς ἐν σχότει πορεύεται. ταύτας μὰν 

φ .νΨ Γ 

τὰς δύο λογικὰς οὕσεις ἐποίησεν ὁ Θεὸς, ὁ δὲ δράχων ἐπεὶ ὀμίλεῖ 
᾿ μετὰ ἀνθρώπων μετχιοσφοὶ μενος χαὶ συνουσιάζων γυναιξὶ χαὶ ἐῶ 

μὲν ὄφις, τ' ποτὲ δὲ ἄνϑεὼτο πος εἷς τῶν πολλῶν γινόμενος, εὔδηλον 

λογικός ἐστι χαὶ μᾶλλον πιμεώτερος ὑπὲρ ἄνϑρωπον. ὅπερ οὐδὲ ἢ ἵν 
ὃ 

᾽ «ὦ οὐδὲ ἔσται. εἰπάτωσαν, χαὶ τίς τοῦτο ἱστορεῖ, ἡμεῖς γὰρ τοῖς δόγ- “ 
υχσι Μωσέως πειϑέμεϑα, μᾶλλον δὲ τοῦ Ἁγίου πνεύματος τοῦ δὲ 

᾿ αὐτοῦ λαλήσαντος, χαὶ οὐξαμοῦ ταῦτα λέγει. λέγει δὲ᾽ χαὶ ἤγαγεν 

2 ὀνἄγρον 5 Ἰώάνησ 8 εἰσηϊβολυίμηπδ Ἰσσοῦ τυ ΠππΔ 6586. 
ἵθ. φησὶ 5εὰ ζοτίαεεθ τυ. τὸ αὐτὸ --- δραχόντων ἱπάϊάοπι δαπιρίδ δππξ 
Ὀηὰδ 68'΄ ᾳὔλ8 βϑαπππίυγ αὐΐηᾳπο σαρίΐϊδ, οχ ΙΟδηηθ Ὀαιηδεοθηο. υἱά. ἴ08. “᾿ 

θαπιαβα. οἄ, Γεᾳαίεῃ, ἴ. 1 Ρ. 471. 10 Ἐπειδὴ καὶ ἴοδ. ἴδ. μετα- 
μορφουμένους εἰς 104. με ταμορφωμένουσ ος 11 μὲν εἰ δὲ οι. 1ο8. ἐ ει 
ἴδ. γινομένους] ενέσϑαι 108. 12 σὠματὸσ εἴ πὸτὲ 14 ἐρχομένους “- 
ἴοῷβ. [Ὁ. ἀςπ ἐζοντας Ϊῖο. 158 συγγενομένουσ ([ο8. ὕγὸ νυ. χαὶ -- ουγ 
γενομένους Ββαδοῖ χαὶ συνοῦσι χολένους ἄντχίς) 18 ἐχουσίως δὲ] χαὶ 
ἑκουσίως Ϊοα. 19 λοι χὰς φύσει, φύσεις τὰς λογιχὰς ἴοΔ. ἰδ. ὁ Θεὸς 
0. Ϊ0.. 90 γναιξῃ] -χῖς νχιξ βὶ Ι08. Φ91 εἷς] ὡς εἷς Ι.4. 322 ἄν- 
ϑρωπον] τὸν ἄνθρωπον 108. 23 τουτὸν 23 5ᾳ. τῷ δύγυχτι τοῦ 
Μωσέως ἴΙο4. 25 οὐδαμοῦ εἰ λέγει δὲ οπι. Ι04. 25 5Ξᾳᾳ. θη. 3, 19. 
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σλ 
περὶ δραχόν- 

τῶν, 

σλα 
περὶ τοῦ ἀπο- 

χτανέντοσ 
δράχοντοσ, 

8ᾧ»Ὃ -- ΚΕΚΑΥΜΕΝΟΥ 

ὁ Θεὸς πάντα τὰ ζῷα πρὸς τὸν Ἀδὰμ ἰδεῖν τί χαλέσει αὑτὰ, χαὶ 5 

ἐχάλεσεν ἔἕχαστον, τοῦτο ὄνομα αὑτῷ. 
οϑεν χαὶ ὁ δράχων ἕν ἣν τῶν ζῴων. χαὶ οὐ λέγω σοι ὅτι οὐχ 

ἔστι δράχων᾽ εἰσὶ μὲν δράχοντες, πλὴν ὄφεις εἰσὶ, γινόμενοι μὲν εἶ 
ἑτέρων δραχόντων, ὄντες δὲ ἀρτιγενεῖς χαὶ νέοι μιχροί εἰσιν, ἀνατρα- 
φέντες δὲ χαὶ παλαιωϑέντες μεγάλοι καὶ παχεῖς γίνονται, ὄγχῳ χαὶ 
μεγέϑει ὑπερέχοντες τῶν λοιπῶν ὄφεων. φασὶ δὲ αὑτοὺς ἐπέχεινα τῶν 
τριάχοντα πηχῶν αὐξάνεσϑαι, τῷ δὲ πάχει γίνεσϑαι οἱονεὶ δοχὸν με: 
γάλην. ὁ δὲ Δίων ὁ Ῥωμαῖος, ὁ συγγραψάμενος περὶ τῆς βασιλείας 
χαὶ τῆς δημοχρατείας Ῥώμης χαὶ διηγησάμενος περὶ τοῦ πολυϑου. 
λήτου πολέμου τοῦ χαρχηδονίου, λέγει ὅτι Ῥηγούλου τοῦ ὑπάτου 
Ῥώμης πολεμοῦντος τὴν Καρχηδόνα αἴφνης δράχων ἑρπύσας ἔξω 
ποῦ χαρακώματος τοῦ Ῥωμαίων στρατοῦ ἔκειτο. ὃν χαὶ τῇ προσ- 
τάξει αὐτοῦ ἔχτειναν οἱ Ῥωμαῖοι, χαὶ ἀποδείρας αὑτὸν ἔστειλεν τὴν 

δορὰν αὐτοῦ τῇ συγχλήτῳ Ῥώμης μέγα ϑαῦμα. ἣ χαὶ παρὰ τῆς 
αὑτῆς συγχλήτου μετρηϑεῖσα, ὡς ὁ αὑτὸς Δίων λέγει, εὑρέϑη ἔχου. 
σα μῆχος ποδῶν ἑχατὸν εἴχοσι, πρὸς δὲ τὸ μῆχος αὐτοῦ ἣν καὶ τὸ 

πάχος. ἔστι δὲ χαὶ ἑτέρα γενεὰ δραχόντων πλατείας χεφαλὰς ἐχύν- 
των, ὀφθαλμοὺς χρυσοειδεῖς" οὖ μὴν δὲ εἰς τοὺς τένοντας αὑτῶν 
χέρατα οὐδὲ. γένεια εἰς τοὺς λάρυγγας αὐτῶν. ὧν δὴ τὴν γενεὰν 
χαλοῦσιν ἀγαϑοδαίμονα, λέγουσι δὲ τούτους μὴ ἔχειν ἰόν. ὁ δὲ δρά- 
χων γενεά ἐστι ὡς χαὶ τὰ λοιπὰ ϑηρία, ἔχει δὲ γένειον ὡς χαὶ ὁ τρά 
γος, χαὶ πρὸς τὸν τένοντα αὑτοῦ ὡς χέρας, πλὴν οὐχ ἔστι σχληρὸν͵ 

᾿ ἀλλὰ σαοξ ἐστι φαινομένη ὡς χέρας. οἱ δὲ ὀἐφϑαλμοὶ αὑτοῦ μεγάλοι 
χαὶ χρυσοειδεῖς, γίνονται δὲ καὶ μεγάλοι καὶ μιχροὶ χαὶ ὡς εὑρεϑῆῇ. 

1 πᾶν ζῶον Ι04Δ. ἰδ. πρὸς] εἰς Ιοβ. 23. ἐχάλεσεν ἔχχοτον] ἐχάλεσε [08. 
10. αὐτοῦ 108. ᾿ εἰσὶ μὲν γὰρ δράχοντες Ιοβ.0 ἰδ. μὲν ξξ] δὲ ἐξ 108. 

5. δὲ) γὰρ 108. τὸ δὲ πάχος Ι0. ἰδ. οἱονεὶ] οἷον Ι.0. 10 καὶ 
τῆς) καὶ περὶ τῆς μᾶς 10 5ᾳ. πολυϑρηλύτου (πολυϑρυλλήτου [ο8) 

11 ρηγούλοσ 12 αἴφνης) ἐξαίφνης Ιοἃ. 18 τοῦ Ῥωμαίου στράτου 
Ι0ἃ. 10. χαὶ οἴη. ἴοδ, 14 ἀποδείραντες 108. ἴν. ἔστειλε Ιοῖ 
15. ἢ οηϊ. ἴοα, 10 συγχλιμετρ.] μετρισυγχλ. Ι08.. ἰὉ. ὡς αὑτὸς ὁ Δίων 
ἔλεγε Ι0. 17 ἕχατον [05.ἁ ἰὑ. δὲ οπι. ΙΔ.  ἔ[ἔ8 εᾳ. πλατεῖαν μὲν 
ἔχουσα τὴν χερχλὴν [08. 19 οὗ μὴν ---αὐὑτῶν)} οἷς μὲν εἰς τὸν τένοντι 
αὐτοῦ Ι0.. 20 οὐδὲ] ἑτέροις δὲ [90Δ. ἰδ. τὸν λάρυγγα 108. ἰδ. ὧν 
τὴν γενεὰν αὑτῶν [08.. 22 ἐστιν ἴιαᾳ. ἴδ. ταληπαχϑηρίχ ἰδ. γέ 
νειον] γένεια Ιο0Δ. 238 τὸν 104.) τὴν 28---2ά πλὴν -- κέρας] οπι. [0Ά. 

20 χαὶ μεγάλο!] μέγχλοι ]Ι0Δ. ἰδ. καὶ ὡσ εὑρεϑὴ (8 οο08.) οτι. 108. 



--- 

-΄ 

᾿ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΝ σχϑ΄--. 83..»ϑ 

πᾶσαι δὲ αἱ γενεαὶ τῶν ὄφεων χαὶ ἰοβόλοι εἰσὶ, μόνος δὲ ὁ δράχων 
ἰὸν οὐκ ἔχει. μυϑολογοῦσι δὲ καὶ τοῦτο, ὅτι ὑπὸ τῆς βροντῆς διωχό- 
μενος ὁ δράχων ἀναλαμβάνεται εἰς ἀέρα χαὶ ϑανατοῦται. ἐγὼ δὲ 
καῦτα ἀχούσας ἐγέλασα, πῶς ποτὲ μὲν ἀνθρωπόμορφον αὐτὸν χαὶ 

Ὁ λογικὸν ποιοῦσι, ποτὲ δὲ ὄφιν, ποτὲ δὲ Θεῷ ἀντιταττόμενον χαὶ 
ὑπὸ Θεοῦ διωχόμενον. ὄντως σφαλερὸν ἡ ἀμαϑία' μέγιστα γὰρ 
θλαπτόμεϑα ἐχ τοῦ μὴ ἀναγινώσχειν τὰς ϑείας βίβλους χαὶ ἐρευνᾶν 
αὑτὰς χατὰ τὸν τοῦ Κυρίου λόγον. ἀλλ᾽ ὁ μὲν στρατιώτης λέγει 
ὅτι στρατιώτης εἰμὲ καὶ οὐ χρείαν ἔχω ἀναγνώσεως [γινώσχειν], 

ι ὁ δὲ γεωργὸς τὴν γεωργικὴν προφασίζεται, χαὶ οἱ χαϑεξῆς τὸ 
αὑτὸ, χαὶ ἐσμὲν πάντες ἐλλιπεῖς. ἡ δὲ βροντὴ δράχοντα οὐ διώ-᾿ 
χει, ἀλλ᾽ αἱ βρονταὶ γίνονται, ὡς φασὶν, ἐχ τοῦ νέφους, ὁπόταν τὸ 
γέφος νοτισϑὲν ἐξ ὑγρότητος ἐλαυνόμενον δὲ ὑπὸ τοῦ πνεύματος ἦτοι 
τοῦ ἀνέμου ὀγχωδῆ᾽ ἐλθόντος γὰρ ἔνδον αὑτοῦ τοῦ πνεύματος χαὶ 
«“Ἐ ἡ ῷ [ ὁ ἃ λεῖ ὁ Ὑ- ὰ Υ̓́ ἄ 3 ᾿ λέ 

ι6 ῥηξαντος αὑτὸ ἀποτελεῖται ὁ ηχος, χαὶ ἢ μὲν ἄνωθεν χραυγὴ λέγεται 
βροντὴ, εἰ δὲ ὑπὸ τοῦ πνεύματος βιαζόμενον εἰς τὴν γῆν χατενεχϑῆ, 
λέγεται χεραυνός. ὅϑεν προσπεσὼν εἴτε δώματι εἴτε δένδρῳ διαρρῆσ- 

" σεῖ χαὶ σχίζει ταῦτα, εἰ δὲ ἀνθρώπῳ ἢ ἄλλῳ |; τινὶ ζῴῳ, φόνον ποιεῖ, 
διότι καὶ ἀνθρώπους χαὶ ἕτερα ζῷα πολλάχις βλέπομεν ὑπὸ βροντῆς 

Ὁ ϑανατούμενα χαὶ οὐ δράχοντας. 
: Αἱ δὲ ἀστραπαὶ αἱ μέν εἰσι γραμμοειδεῖς, αἱ δὲ ἑλιχοειδεῖς, αἱ 
δὲ πυραυγεῖς. φασὶ δὲ ὅτι ἡ ἀστραπὴ σὺν τῇ βροντῇ γίνεται’ ἅμα 
γὰρ τῷ δαγῆναι τὸ νέφος εὐθδὺς ἀστραπὴ σὺν τῇ βροντῇ. καὶ ἡ μὲν 
ἀστραπὴ διαφανὴς οὖσα αὑτίχα φαίνεται, ἡ δὲ βροντὴ ἕως οὗ ἀπὸ 

Ὁ ποῦ ὕψους ἐπὶ τῆς γῆς ὁ ἧχος αὐτῆς φϑάση ἀργεῖ, καὶ διὰ τοῦτο 
μεταγενεστέρα ἡ βροντὴ τῆς ἀστραπῆς ἐξαχούεται. εἴπω σοι δὲ καί 

σλγ 
περὶ ἄστρα- 

πῆσ. 

2. 8η. διώχεται 108. 3 ἀναλαμβάνεται δὲ εἰς 108. ᾷ αὑτὸν 
ὁπ, [08. ποιοῦσι --- ἀντιταττόμενον 108. ποιούμενον 6 ἀμά- 
ϑειχ [θ08ἃ. 7 ϑείχς] ἱερὰς Ιο8. 8 Εν. 108. ὅ, 839. 9 ἀναγνώσεως 
104.] ἀναγνῶσεως γινώσχην 10 προφάσιζεται [5. χαὶ οἱ 108.] καὶ ὁ 
12 ὡς φασὶν οπι. 108. 18 ἐξ ὑγρότητος 104.] ἐγρότητοσ 14 αὑτοῦ 
01). 108. 15 ῥῆξαν 108. ἱν. χραυγὴ] χραγγὴ (ΞΞ κλαγγὴ) ἴοδ. 
16 εἰ) τὸ 108. ἰδ. εἰς -- χχτενεχϑῇ] χατενεχϑέντος ἐπὶ τῆς γῆς 106. 
17 προσπεσὸν εἴ δώματι εἴτε δένδρων 18 ἢ] εἴτε Ιοᾶ. 19 ἀνὰν- 
(ϑρώπ)ουσ 22 πυῤῥχυγεῖς 108. ἷν. σὺν τῇ βροντῇ] καὶ ἡ βοοντὴ 
ὁμοῦ 108. ἴ0. γίνονται [ο08. 23 τῷ οτῃ. 08. 24. διαφανης] 
ἀφανὴς ][04. 295 τοῦ 104.] τὸ τοῦ. ἰὉ. ἐπὶ---Ἶχος) οπϊ. 108. ἰδ. φϑᾶσει 
ὃ μεταγενέστερα " 

: 6: 
Ἂ Ὁ» 
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τεῳ; 



μεαμεδρνθοντθ ἅν ΒΡ, ἀξ 5. ἀπῷ τασου δ, ας θ᾽ ἄἄἂἵρῆπῖ ὦ... “. 

μα. δ, πὰ» ὃ. .-ἄσοσ "0... «(48 “πὰ. 6.. αὖ “α» αἴ. ταὦ .».» τοῖν “πῶ ὅν ἦσο συ . σα α.. -΄αὦἡ ὦ α. "5 ὧν τ. ἡπααα «Ὁ .α.ἥὍ ΄ὉὦὉ « Φ» - ὅ“. ἅπιιθ. ὦ τῶῦῶν οὖ οὔσαιν. τῷ κεῖ κτλ «οἰ μεοτ ἐἱ ιῳδονλὰν ΠΥ τὴ δος ἀν, Ὁ ολτνῖ. ἀρ ο΄. "ὼ 

᾿ σλὲ. 

περὶ ἀριϑμοῦ 
ἐτῶν καὶ χτί. 
σεως ναοῦ τῶν 
ϊἐροσολύμων. 

84͵ ΚΕΚΑΥΝΈΝΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΝ. σλγ. ἜΣ σλδ΄. ἰ 

τι τοιοῦτον ἸΣ ται σχόπει οὖν ὁπόταν ἀπομήκοϑέν σ σου ἐφ ὕψη 
λοῦ τόπου ἵσταταί τις χαὶ σημαίνει: βλέπεις μὲν τὴν χεῖρα αὑτοῦ 
χρούουσαν τὸ ξύλον, μετὰ δέ τινα ὥραν ἐξαχούεται εἰς τὸ οὖς σου ὁ 
ἧχος τοῦ χρούσματος. εἴπω δέ σοι χαὶ ἕτερον ὑπόδειγμα περὶ τῆς 
βροντῆς, ἰδιωτικὸν μὲν, πλὴν ἀληϑές. λαβὼν φοῦσχαν χοίρου ἣν οὐ- 
ρῆϑραν λέγουσιν πλῆσον αὐτὴν πνεύματος, εἶτα δεσμεύσας χαὶ ἕνδον 
τὸ πνεῦμα χλείσας ϑὲς ἐπὶ τῆς γῆς, χαὶ πηδῆσας αἴφνης. ἐπίστηϑι 
τοῖς ποσὶν ἐπάνω αὐτῆς, καὶ διαρρῆγνυται εὐθδὺς μετὰ τρισμοῦ | χαὶ 
ψόφου. συμβαίνει δὲ τοῦτο ἐχ τοῦ ἔνδον πνεύματος χαὶ τοῦ χρούσμα- 
τος τῶν ποδῶν, δηγνυμένης αὐτῆς χαὶ ἐξαχοντιζομένου ἐχ τῶν ἐντὸς 
τοῦ πνεύματος. τοιοῦτον νόει χαὶ ἐπὶ τοῦ νέφους" πλησϑὲν γὰρ πνεύ- 
μᾶτος ἔνδον τῆς νοτίδος, ὥσπερ συγχροτούσης τὴν τοῦ νέφους χαυ- 
νότητα χαὶ συγχλειούσης αὑτὸ, ὑπὸ μὲν τῆς νοτίδος ἔξωϑεν συσφιγ- 
γόμενον, ὑπὸ δὲ. τοῦ πνεύματος βίᾳ ῥηγνύμενον ἀποτελεῖ τὸν ἦχον. 
ἔστω δὲ χαὶ πρὸς ἕτερον γέφος εἰ τύχῃ συγχρουσϑῆναι, ἤχησε μέγα. κ 

Ὑπόστασίς ἐστιν ἡ ἐν τῇ ἀρχὴ τῆς ἐχάστου ὑπάρξεως χαϑ᾽ ἐαυ- 

τὴν σύμπηξις. 
Ἀπὸ τῆς πρώτης χτίσεως τοῦ ναοῦ τῶν Ἱεροσολύμων, ἧς χατε- 

βάλετο Σολομὼν, μέχρι τῆς χαταλύσεως τῆς ἐπὶ Τίτου βασιλέως 

Ῥωμαίων γενομένης ἔτη αρλ χαὶ μῆνας ζ ἡμέρας τε, ἀπὸ δὲ τῆς 3 
ὕστερον χτίσεως ἐπὶ Κύρου βασιλέως Περσῶν, ἧς ἐποιήσατο Ἀγγαῖος 
ὁ Ζηροβάβελ ἔτη χλϑ καὶ ἡμέρας μ. εἰσὶ δὲ οἱ ἐπὶ Οὐεσπασιανοῦ καὶ 
Τίτου ἐν Ἱεροσολύμοις αἰχμαλωτισϑέντες χαὶ ἀποϑανόντες ἰδίῳ ϑα- 

. γάτῳ...... καὶ οἱ σφαγέντες ἢ χιλιάδες, ἐλήφϑησαν δὲ ζῶντες" χίλιαι χαὶ 
ἑχατὸν χιλιάδες, καὶ λιμώξαντες [ ἀπέϑανον χατὰ πᾶσαν τὴν πολιορ- 5 
χίαν....., πάντες δὲ μετὰ τῶν σφαγέντων μυριάδες διαχόσιαι ἑβδομῆ1' 
χοντα, χαϑὼς δὲ Ἰώσηπος λέγει ὅτι τριαχόσιαι μυριάδες ἦσαν ἐν τῇ 
πόλει καὶ ἀπώλοντο πάντες ἐν τῇ πολιορχίᾳ.] 

1 τι ὁ). [08.. ἰδ. ἀπὸ μηχόϑέν Ι0Δ. ἰδ. ἐφ ἐπὶ ἴοΔ. 2. σή: 
μαίενει 8 τῷ ξύλῳ Ιο8. 4 χρούματος 108. ἡ--ΟΑΟἰ εἴπω -- 
πνεύματος] ο1η. 08. 6 λέγου (ΞΞ λέγουν) Ἵ χλήσασ 10 ἐκ 

τὸν ΘΟΓΙ., ἐχ τὸυ ΡΓ. 128 ἐνθὸν ἴοδ. 12---14 ὥσπερ -- ̓πνεύματοι 
ΟΣ. ἴοϑ. 18 συγχληοῦσησ Ὁ. τῆς 108.] τοῦ 14 ῥηγνυμένου 

1οϑ. ἷν. ἀποτελεῖν 15 τύχοι 108. ἷν. συγχουσϑῆναι 19 ἐπὶ 
τῇ τοῦ (ργυδ τ ἰῃ ΓαΒΌΓΔ) 21 ἐπὶ] χτίσεωσ ᾿ἰΘΓΔίΙΙΩ ἵν, περσῶ 
0. ἀγγέοσ 24. οἱ 26 Ἰδουπαβ εἰβπαυίπιθβι 246 διάχόσιι 47 [086- 
Ῥθαπ (Ὁ. ἰυά, ΥἹ, 9, 3) ἰρβυπὶ ᾿πϑροχίβϑα ποη Υἱάθίῃγ. 1. τριάχόσιοϊ. 



ἡ δ νὴ ὠς νϑὰ 

8. δ} δ 5Ὶ ΒΈΞΙΒΙ 

. Ὧο ΚΒ] ΠῚ ΘΙ 

Πηναξ ἀχριβῆς τοῦ παρόντος στρατιγηχοῦ. 

Πρόλογος τοῦ στρατίγικοῦ. 

Ἢ ἔχης ἐξουσίαν χρίν(ειν) τὸν ἀδιχοῦμενον βοῆϑει. 
Περῖ τοῦ προσέχειν συντροφηχῆν διἀβολῆν. 
Ἐᾶν τις χαταλέγεταί σε ἀπὸόδντι δον. 

Ὑπερ φύλου σου μεσιτεία. 

Περι τοῦ μὶ ὁμιλεῖν μετὰ ἀτάχτου. 

Περι τοῦ βασιλέως τοῦ ἀναϑέσϑαί σε βασιλεικᾶς φροντίδία 
Ὁ φϑάσας εἷς μέγα μέτρος χατὰ σηνχώρησιν ϑεοῦ. 

Περι σινποσΐων. 

Περι τοῦ ἔχειν ἀχριβείαν τὰ τῆς πολέου ὑπόθέσεως. 
Περι τοῦ ἔχειν σε τῆν γλώτταν ἐν πᾶση προσωχῆ" χαὶ ὑποτᾶσεσϑαι 
τῶν μηζώνων. 
Πῶς δουλεύειν ἄρχον. 

Περι τοῦ νόε. 

Περι τοῦ προσέχειν τῆν χρᾶν σου. 
Περι χριτοῦ τοῦ μὴ λαβὶν δώρα καὶ ἀχριώϑῆ. 

Γογγησμὸς τοῦ προφήτου περιχρίσεως χαὶ δῶρων. 

Περι τοῦ ἀνέχειν σε δουλείαν χαὶ ἀπέτησιν χώρας. | 

Περι τὸ νὰ σε φοβοῦντι ὑπόχείρι σου χαὶ ὁ γραματικός σου παροῦ 
φοβηϑεῖς αὐτοὺς. 
Περι τοῦ μῆ ϑελύήσεις ἦναι σε ἀπηνῆς τοῦς ὑπὸ τῶν χειρῶν δον. 

Περι τὸ μὴ ἀχοῦειν τοῦς ὑπὐχειρίουσου͵ τοῦ λέγειν σοι χατά τοινος. 

Διὰ τοῦς λόγους τῶν ὑποχειρίων σου ἑπαναστήσονσονταί σοι. 

Περι τοῦ ἴσως τηρεῖν τοῦς πάντας: χαὶ μὴ ἐγκάλη τηρεῖν τοῦ σῶμα- 
τος καὶ γοργοὺς τοῖς λόγοις. 
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Ἕ 
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Περὶ γραματικοῦ φιλοσόφου. 
Περι στρατίγοῦ. 

Περι χοσὶἀρίων. 

Περι τοῦ μαϑάνειν ἀχριβῶς τῶν πολεμίων. 
Περι δειλίας καὶ τόλμης. 
Περι παρατάξαιως. 
Περι 1 προσφύγων. 

Περι τοῦ ἔχην σε εἰς τῆν κατοῦναν φύλαξιν χαὶ βίγλαν εἰς τὴν ἔφο- 

δον τοῦ ἐχϑρούσον᾽ χαὶ ὅϑεν οὐδὲν 1 παντέχει ἔφοδον. 

Περι χόμπομα ἐχϑροῦ. 
Περΐ χάρϊομα ἐϑνηχοῦ. 

Περι τοῦ μῇ δειλιάν. 

Περι φρονήσεως τοῦ ἐχϑρούσον. 
Περῖ τοῦς εἰσερχομένους εἰς σὲ ἀπὸχρισιάρίους. 

Περῖ λόγοις ἀρχαίοις. 

Περι ὀρϑῶς κρίνην χαὶ βλέπειν ἴσως. 

Φ. 

. Περι τοῦ μὴ λαβεῖν ξενία. 
Περι ὧν εὐεργέτησες τινὰ χαὶ φέρη δε δῶρα. 

Περὶ τοῦς πτέσαντας. κ 

Περὶ τροπῆς φωσάτονυ. ᾿ 
. Περι στρατιγοῦ μῆ δέοντος βουλῆς. 

Περι ποῦ ποιῆσε σὸν τέ χνὴν χατὰ τοῦ ἐχϑρού δου. 

Περι συμβουλῆς φοσάτου. ᾿' 
ς Ρ Ὁ τ - 

Περι τοῦ γηνόσχην σε τοῦς ΠῚ ἐχάστου παρᾶ. 
. Περι ἀπὸόχρισιάρίων. 

. Περι τοῦ ζητεῖν χώραν ὁ ἐξεναντίας. ' , 
Περι ἀπείρου στρατιγοῦντος, 

; Περι ἐχϑροῦ μῆ ἔχοντος δύναμιν. 
Περι τοῦ χόψαι ἀδιχίας. 
Περι τοῦ μὴ ἀμεριμνεῖν τὸν στρατιγὸν. -΄ 

Περι τοῦ μῇ ἐγχυρίζεσϑαι τὸν στρατἴγὸν διμοσιαχᾶς δουλείας. 

Περῖ χολάχον. 

Περὶ τοῦ ἀργὸν χαϑύσϑαι τὸν σχολάζοντα. 
Περι τοῦ τάχϊον διοϊκεῖν τᾶς δουλείας. 
Περι τοῦ ἄν συνέσεως. 

Περι τοῦ μὴ παρορᾶν τᾶς ἀδιχίας. ᾿ 

Περὶ τάξαιος. 

Περι ἁρματώσεως χαὶ ἵππων. 
Περῖ διχαιώσύνης,. " 



. ΔῚ Περι τοῦ μὴ ἀπὸτόμος ἐχδικεῖν. 
Περι ἂν ἐξέρϑη ὁ ἐχϑρὸς χουρσεύσαι τὴν χώραν σίου, 
Περι τοῦ ἐάν ἀπέλϑη πολεμήσαι ἔϑνος ἢ κάστρον. 
Ἔτερον περι τῶν πατζηνάχων. 
Περι τοῦ χαὶ τὸν χαιρὸν χρῆ᾽ καὶ τὴν ἔνδιαν σχοπῆν. 
Περι τοῦ παραβιβάζειν τὸν ἐχϑρὸν. 
Περι. πατζινάχων ἱστορία. 

ξἢ. Περῖ ἀχρίτον. 
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Περι πλησίων σου τοπάρχων. 

Περι πανουργεία πρὸς τὸν ἐχϑρόν σου. 

. Περι χούρσου καὶ χουρσάρον. 
Περῖ χατὰἀσχόπους. 

Περι χάστρου καὶ χεφαλῆς τοῦ τιβινίου. 

Ἄλλο τοιοῦτον περῖ τοῦ μὴ ἐνωδῆν τοπ ἀξ γΐτον σου ὩΣ 
Ἄλλο περι χάστρ(ου) πανουργείαν. 

. Περι καστροφύλαχος. 
Περι τοῦ ἔχειν πᾶσαν προσοχῆν. 
Περὶ τοῦ προσέχειν τοῦ χάστρου τὰ τύχει᾿ χαὶ περι τοῦ μῆ ἔχειν 
εἰχίαν συγκεχολυμμένον τοῦ τύχου, 

Ἔτερον πρὸς τὸ ἐτοιμασϑυίν σε εἷς πόλεμον. 

Περι τοῦ μῆ ἐξελϑεῖν σε χαὶ ποιῆσαι πόλεμον. 
Περῖ ἑτέρου κάστρου ἱστορία. 

Ἕτερον ἱστορία. 

. Περι τῆς μεγάλης ἀντιόχείας, 

Ἔτερον τοῦ μῇ πίστεύϊν ὄρχον εἷς χάστρον χαὶ φιληάσϑεῖς. 

Περι φράγγον. 

Περι τῶποτηριτοῦ χαὶ τρομάρχου χαὶ τῶν τοιοῦτον. 

,. ΠΕερῖ τοῦ ἐγρηγορῖν καὶ σπουδάζειν. 

Περι τοῦ ἐνηχίᾳ οἱδιάζοντος. 

Περι τοῦ σπουδάζειν εἷς τὸν βίον σου ὅταν οὐχὶ εἰς ταξίδην. 
. Περι δάνους χαὶ τόχους, 

Περι ὕβρης τοῦ δανϊστοῦ. 
. Περι ὑπόχειρίων χέρδους χαὶ ὑπολήψεις. 

Περι τοῦ δῇ χατὰαφρονῆν ἑκάστου ἡμέρ(ας) τᾶς ὦρας καὶ τῆν προσευχῆν. 

Περι ἐλεήἡμοσύνης. 

Περι περισοχρατορίας, 

Περι ὧν παροξύνουν σε τινὲς τοῦ πράττην σε. 

Περι τοῦ ὑπότάσασϑαι τοῖς ὑπερέχουσιν ὅτι χαλόν εστὶν. 
Περΐ τοῦ μῇ ἀχοῦην τοῦ χοινοῦ χαὶ τοῦ δῆμου. 

3 87 . 
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(ἢ. Περι τοῦ ἔὰν ἀχούσης τὸν δυμον. 
(3. Ὅτι ἀγαϑὸν τοῦ φροντίζην τοῦ χοινοῦ.. 
ρα. Περι φύλου τοῦ ἢ ἀπληκεύσαι εἷς τὴν οἰκίαν σου. 

ρβ. Περί τῶν ϑυγατέρων σου τὸ πῶς ἤδη ἀνατρέφεσϑαι. 

Ργ. Περι φύλου χαχοῦ καὶ β στήριον, 
ρ0δ. Περι τῆς εἰσερχομένων εἰς τόνοϊκον σον καλοὶ ἔστωσαν μὴ περίεργοι, 
ρΕ. Περι τοῦ βούϑεῖϊν τὸν ἀδικοῦμενον. 
ὃς. Περὶ ἐχϑροῦ. 

(Περι τοῦ βνησϑῆναι φίλον εἰς ἐβημερΐαν. 
εξ. Περι τοῦ ἔχην τὸν νοῦν σον εἰς ἐβεργεσίαν. 

τρ 
ρ. Περι τοῦ μῆ χαϑύσαι μετα γεο. 

ρ9. Περι χλέπτου φίλου. 
ρι. Περι τοῦ πράττειν ϑέματος. 
ρια. Περι παιδίας ϑυγατέρων. 
ει. Περι ἀναγνώσεως. 

ριγ. Περι ἐλεήμοσύνης εἰς φίλον χαὶ ἐχϑρόν. 
ΕΣ Περι πανούργων δανίζομένων. 

ριε. Περι χνυποῦ χαὶ εὐθηνοῦ. 

ριξζ. Περι τοῦ οἴνου γεώργεῖϊν. 

ριξ. Περῖ τοῦ μῆ ἐγγυθήνε τινὰ. 
ριη. Περι φρονίμου χαὶ ὑπηρέτου. 

ριϑ, Περῖ ἐχϑρὸν οἰκϊἀχῶν. 

ρχ. Περι ϑυγατρὸς ἀναισχήντον. 

ρχᾶ. ἹΊερι πτωχοῦ λέγω μὶ χτίζειν. 

, βχβ, Περι ἱἐρωσύνης. 

ΡΧΎ. Περι συγγενῶν: 

ρχδ. Περι ναύτον τοῦ μῆ εἴναι στρατιδτης. 

βχε. Περι τοῦ ἐρπέσην εἷς χείρας ἑἀτροῦ. 

ρχς. Περι τοῦ μὴ ὑπεριφανεύεσθαι. 
ρχξ. Περι τοῦ ἀγωνίζειν εἷς πόλεμον.. 

ρχη. Περι ἀρετῆς καὶ ἔργου. 

ρχϑ. Περι τοῦ μὴ ἐξηϑυμοῦσϑαι. 
Περὶ σοφῶν χαὶ ἀφρόνων. 

θλα. Περῖ τοῦ ἔχειν ἀχρίβε ιᾶν εἰς ΤῊΝ ἔδιαν γηναίχαν. 

ρλβ. Περι ἀνδρὸς σόφρονος. 
βλγ- Περὶ τοῦ ἔχειν παντίαν προσοχῆν. 
θλε. Περι δικχιώσύνης χαὶ ἀλυϑδ(είας). 
βὰς. Περι τῶν πταισάντων. : 

ρλζ, Περὶ γονϑεσίας. 



89. 

»λη. Περι τοῦς ράπτοντας χατα σοῦ. 
ρλϑ. Περι γνώσεως καὶ μῆῇ πλοῦτου. 

ρβ- Περι τοῦ μῆ ξενιάζειν καὶ ἄρχην. 
μμᾶ. Παραγγελεία πρὸς τοῦς παίδας σου. 

ρμβ. Περὶ μαντίας. 

γ. Περι ἡγαπιμένου δοῦλου μη λυπηϑήναι. 
ρμὸ. Περι τοῦ ἔχειν ἡμερότητα εἰς τὐνοῖκον σου. 
ρμε. Περι τοῦ μῆ ὁλυσϑήναι διἀγλώττης. 

ρμς. Περι τοῦ μῆ δικάζειν γύναιον. 

ῥμξ. Περι τοῦ μὴ βάχεσϑαι μετὰ ἀδελφοῦ. 
ρμ5. Περὶ τοῦ μὴ ὑποφέρειν ὑβρὶν αὑταδέλφου. 

βμϑ. Περῖ τοῦ ἔχειν τημὶν χαὶ ἀγάπην εἷς τὸν ἄρχοντα τῆς χώρας. 

ῥν. Περι τοῦ γιίνώσκην τὸ ᾿ἴΐδιον σφάλμα. 
ρνὰ, Περι τοῦ μὴ ἐπ᾿ ἰβουλεύνν ἀλλοτρίοις πράγμασιν. 
Ρνβ. Περι τημῆς γωναίων. 
ΕΥ̓ Περι ἐλεήμοσύνης χαὶ τιμῆς μετριάζειν μετὰ ἀφρόνον. 

ῥνό. (Π)ερι τοῦ προσέχειν τοῦ σαλοῦ, 
ρνε. Περι τοῦ προελϑόντος ὁμίλεϊν προς σὲ. 

ρυς. Περι στασιάσμοῦ χαὶ μοῦλτου. 
ρυξ. Περι χεφαλ(ῆς) χάστροῦ. 
βγη. Περι χεφαλῆς μῇ ἐγνωρίζοντι στρατιγικῶν. 

ρνν. Περι νουϑεσίας. 

Ξ Περι στρατιγοῦ φρονήμου. 

Ὡς Περι σιμείου ἀστέρος. 

ξβ. Περι βουλ(ῆς) τοῦ μούλτου. 
τ Περι φανέρωσιν βουλῆς. 
τ Περι τοῦ μῆ ἀχοῦύην χαχῆν συμβουλῆν. 
ἐξε, Περι ὄρχους βασιλέως. 

ὃς͵ Περί ἀτάχτων χαὶ ἀπεδεύτων.. 

ρξ9. Περι τῆς ἀπὸσταλήσης εἰκόνος τοῦ βασιλέως. 

ῥ6. Περι ἀτάχτων χαὶ ἀπεδεύτων. 
ρῦχ. Περι τῆς ἀποσταλήσης εἱχόνος τοῦ βασιλέως. 

θο. Περι τοῦ ὑπὸόδείξαι αὐτῶ τοῦς ἄρχοντας καὶ τῶν δύμον. 

ῥογ. Περι τοῦ εἰσελϑεῖν πρὸς τὸν βασιλέα. 

ῥοῦ. Περι ἀλὰξ βασιλείας, 
ῥόε. Περι τοῦ βνησϑῆναι τὸν βασιλέα ἀρχαίαν ἀγάπην. 

ζῇς. Περι ϑεοῦ γεύσεως. 

ἐξ, Παραγγελεία πρὸς τοῦς καίδας. 

βόγ. Περι ἀπιστείας τὸν βλάχον. 
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: τ' 
ροϑ. Περι προσοχῆς πᾶν. 
ρπ. Περι ἀρχαίας ἡστορίας καὶ προσοχῆς. 
ρπα. Περι τοῦ μὴ ἡβρίσαι ἐχϑρὸν ἀπὸ κάστρου. 
ρπβ. Περι τοῦ εὐτελήσε τὸν ἑαὐτόν του. 
Ξῖ πγ. Περι τοῦ μελετᾶς ὅ ὅπερ μέλλη πράξαι. 

Τερι τοπάρχου. 
ρπε. Ἑρμηνεία τοπάρχου. 
ρπς. Περι τοῦ ψεύδεσϑαι πρὸς βασιλέα. 
ρπξ. Περι ἡστορίας ἐϑνηκοῦ. 
βπη. Περι ἀπόσταλμένου σου. 
ρπϑ, Περι τοῦ μὴ ληνεύϊν καχοποιὰ τὰ πλοία. 
ἅ, Περῖ τὸ ἔχην σε πάσαν προσοχῆν ὅταν εἰρήν(ην) καὶ ἀμεριμνίαν ἔχης. 
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Ρᾷ, 

1 Ἐπεὶ λέγουσί τινες ὅτι ὁ βασιλεὺς νόμῳ οὖχ ὑπόχειται, ἀλλὰ σλε 
γόμος ἐστὶ, τὸ αὑτὸ χἀγὼ λέγω" πλὴν ὅσα ἄν ποιὴ χαὶ νομοϑετῇ πρὸσ τὸν χατα 
καλῶς ποιεῖ χαὶ πειϑόμεϑα τούτῳ, εἰ δὲ εἴπη πίε δηλητήριον, πάν- 
τως οὗ μὴ ποιῆσης τοῦτο. εἰ δὲ εἴπῃ, εἴσελϑε εἰς τὴν ϑάλασσαν χαὶ 

ὁ διαπέρασον αὑτὴν κολύμβου, οὐδὲ τοῦτο ἔχεις ποιῆσαι. χαὶ ἐκ τούτου 
ἡνῶϑι ὅτι ὁ βασιλεὺς ἄνϑρωπος ὧν νόμοις εὑσεβέσιν ὑπόχειται. διὰ 
ταῦτα οὖν ποιοῦμεν τὴν γραφὴν ταύτην πρὸς τοὺς μετέπειτα εὑσε- 
βεῖς χαὶ φίλοχ, γρίστους ἡμῶν βασιλεῖς. 

δέσποτα ἅγιε, ἀνεβίβασέ σε ὁ Θεὸς εἰς τὴν βασίλειον ἀρχὴν καὶ 

τ ἐποίησέ σε τῇ αὑτοῦ χάριτι, τὸ δὴ λεγόμενον, Θεὸν ἐπίγείον, ποιεῖν 

τὴν ἡμέραν 

χαὶ πράττειν ἃ βούλει. ἔστωσαν οὖν αἱ πράξεις σου καὶ τὰ ποιηματά ᾿ 
σου συνέσεως πλήρεις χαὶ ἀληϑείας, δικαιοσύνη δὲ ἐν τῇ χαρδίᾳ σου. ᾿ 

βλέπε οὖν χαὶ πρᾶττε ἐν ἴσῳ ὀφθαλμῷ πρὸς πάντας, τούς τε ἐν τέλει 
χαὶ τοὺς λοιποὺς, χαὶ μὴ τοὺς μὲν δωρεὰν χαχίζης, τοὺς δὲ εὑεργε-. 

δ τῆς παρὰ πάντα δίκαιον λόγον, ἀλλ᾽ ἰσότης ἔστω παρὰ πάντας. χαὶ 
ὁ μὲν πταίσας ἀπολαβέτω μετρίως εἰς τὰ πταίσματα αὑτοῦ, εἰ δὲ 
χαὶ συμπαϑῆσεις αὑτῷ χαὶ ἀπολύσεις τοῦ σφάλματος, τοῦτο ϑεῖον 
χαὶ βασιλικόν. τὸν μηδέν σοι πταίσαντα μὴ δὴ λυπήσῃς, ἀλλὰ μᾶλ- 
λον εἰ ϑέλῃς ἀγάϑυνον' ὁ γὰρ μὴ πταίσας σοι ἐλ ν ἐστὶ παρὰ 

) τὸν πταίσαντα᾽ χαὶ ἐὰν εὐεργετήσεις τὸν πταίσαντα.... ὡς ποιῆσας 
τῷ χαχῷ ἀγαϑὸν χαὶ τῷ ἀγαϑῷ χαχόν. 

ϑ κολύμβον! οὗ, Οογαῖβ Ἄταχτα ΙΥ̓͂ Ρ. 240. 6 βασιλὲσ 11 πρά- 
Ἔρθυ: 492 πλύρησ 10. διχὰιόσυνή 15 ἰσότης] ἵσοα τῇσ 

ἴδ. πρὸς πάντας 19 πταίσασοι 20 ἱπάϊοανπηὰ8 Ἰδοῦηδτα, 
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σὰς 
περι ψευδοχα- 

τηγόρων. 

σλζ 
περὶ τοῦ ἔρευ- 

νὰν. 

σλη 
περι ἐβεργε- 

σιας. 

σλϑ 
περι μίμουσ, 
ἥτι παιγνιῶ- 

τασ, 

οι τ 
περι χριτῶν. 

συα 
περι τοῦ ἐπι- 
μελεῖν τοὺσ 
στρατιωτᾶς. 

᾿ 

984 ᾿ΝΟΥΘΕΤΗΤΙΚΟΣ, Ὁ - “-- 

Τοῖς ψευδοκατηγόροις μὴ πρόσεχε. οὗ λέγω δέ σοι μὴ ἀκούειν ! 
αὑτῶν τὸ σύνολον᾽ εἰσί τινες προσαγγελεῖς λέγοντες ἀληϑειαν. χαὶ 
δοχίμασον τὸν λόγον ἀμφοτέρων, χαὶ τὸν μὲν ψευδοχατήγορον ἀπόπεμ- 
ψογ χενὸν, ἀλλὰ μὴ μετὰ ὕβρεως, τὸν δὲ λέγοντα ἀλήϑειαν εὐεργέτη- 
σον. ἐὰν ἀκούσης χατὰ ἄρχοντός σου ὅτι μελετᾷ χατὰ τῆς βασιλείας ἰ 
σου χαχὰ, μὴ ἐνεδρεύῃ ἣ χαχία ἐν τῇ ψυχῆ σου χαὶ ὁ ὀρέγῃ τοῦ ἀπο- 
λέσαι αὐτὸν, ἀλλ᾽ ἐρεύνησον ἀκριβῶς, πρῶτα μὲν χρυφὰ, ἔπειτα δὲ, ; 
ἐὰν εὕρης ἀληϑὲς, γενέσϑω χριτήριον χατ᾽ αὐτοῦ χαὶ φανερῶς, δω- 
ρεὰν..... ποιεῖς οὖν ἔκτοτε αὑτὸν ἐχϑρὸν καὶ ἄλλους πολλοὺς δύ αὑτόν. 

Αἱ εὐεργεσίαι σου ἔστωσαν λελογισμέναι χαὶ χομιζέσϑωσαν αὐ- 4 
τὰς παρὰ σοῦ οἱ ἄξιοι. ..... εὐεργεσίαι αἱ γινόμεναι παρὰ τῶν βασι- 
λέων εἰς τοὺς μὴ ὄντας ἀξίους. μίμους δὲ χαὶ οὕστινας “ΠῚ ξ 

πολιτικοὺς ἐὰν ϑέλης εὐεργετῆσαι, διὰ νομισμάτων ὀλίγων αὑτοὺ 
εὑεργέτει χαὶ μὴ δι᾽ ἀξιωμάτων᾽ τὸ γὰρ ἀξίωμα ἀπ᾽ αὐτοῦ τοῦ ὀνό- 
ματος εἰς τὸ ἄξιον δηλοῖ. ἐὰν γὰρ τιμήσῃς πρωτοσπαϑάριον μῖμον 1 
ἢ αἰσχρὸν ἄνϑρωπον, τὸν στρατιώτην σου τὲν ϑέλοντα γῦσαι τὸ αἷμα 
αὑτοῦ διὰ σὲ, ὡσαύτως χαὶ τὸν ἐνεργῆ νοτάριόν σου ἢ σεχρετιχὸν 
ἐὰν τιμῆσης πατρίχιον, ἡγεῖται τοῦτο ἀντ᾽ οὐδενός. εἶδον γὰρ ( 
ἐγὼ πολλὰ τοιαῦτα χριτὰς γέλωτος ἀξίους καὶ εὐημεροῦντας, χαὶ 
ἑτέρους δὲ συνετωτάτους χαὶ ἀγαϑοὺς χαταπεφρονημένους παρὰ τῶν 20 
βασιλέων, ὡσαύτως χαὶ στρατιώτας ἀγαϑοὺς χαὶ χαταπεφρονημένους 
παρὰ κῶν βασιλέων, χαὶ ψεύστας χαὶ εὐπραγοῦντας, χαὶ ἐστέναξα 
μέγα ἐκ καρδίας μὴ φέρων τὴν ἀδιχίαν. 

Τῶν στ τρατιωτῶν σου λίαν ἐπιμελοῦ. μὴ ἐχχόπτης τὰς ῥέγας Ἶ 
αὐτῶν ὁ γὰρ στρατιώτης λαμβάνων παρὰ σοῦ τὸ αἷμα αὐτοῦ σοι 3 
πιπράσχει. ἀξιώματα δὲ δίδου αὑτοῖς, ἀλλὰ μὴ πᾶσι, τοῖς δὲ ἐναργῆ: 
σασιν. οἱ περὶ τὴν βασιλικὴν ἐϑνιχοί τε χαὶ Ῥωμαῖοι οἱ φυλάσσοντες 
μὴ ὑστερείσϑωσαν, ἀλλὰ λαμβανέτωσαν τὰ σιτηρέσια αὑτῶν ἀνελλι- 
πῶς χαϑένα ἔχαστον μῆναν χαὶ τὰ χορτάσματα χαὶ τὰς ῥόγας αὺ- 
πῶν σώας. φιλοτιμοῦ δὲ αὑτοῖς χαὶ οὐ μὴ ἐπιβουλευϑήσῃ παρ᾽ αὖ- 3) 

τῶν. εἰ δὲ ἱ ὑστεροῦνται, πάντως ἐχεῖ βούλονται ἀπελϑεῖν ἔνϑα δύναν- 
ται γορτάσαι, χαὶ γενόμενοι κατὰ σοῦ ἄσπονδοι ἐχϑροί σου γενήσον- 
ται, χαὶ ἔκτοτε οὐκ αὐτομολήσωσιν πρός σε, μεμνημένων ὡς οὐδὲν 

ξο 

2 προσαγγελοῖσ 93 ψευδοχατηγόρων Ἵ χρυθα ..9 οἱ 11 ᾿παϊ- 

ΟΑΥ̓ΪΠΙῸΒ Ἰδοῦμα8. 10. ἐβεργεσίαισ συ [12 οὔσ τισ 14 ἐβεργετῇ 
14 εᾳ. ὀνόματος] νομίσματοσ 16 χύσαι 20 εᾳ. ἐνεργήσασιν 28 ὑστε- 
ρίσϑωσαν 80 αὐτοῖς) αὐτῆσ 33 μεμνημένοι Ὁ. ὡς οὐδὲν] οὐσουδὲν 
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᾿ ἀϊγαϑὸν ἔπαϑον 1 παρὰ σοῦ, μᾶλλον δὲ ὑπονοδευδανξεξ χαὶ ξὐὺς εὺὑνο- 
οὔντάς σοι ἀποστῆσωσιν ἀπὸ σοῦ" χαὶ τότε μεταμεληϑήση μηδὲν 
ὠφελούμενος. 

8 Τοὺς ἐϑνιχοὺς εἴπερ οὐχ εἰσὶν ἀπὸ βασιλικοῦ γένους τῆς χώρας 

" αὑτῶν μὴ ἀναβίβαζε εἰς μεγάλας ἀξίας μὴτε ἐμπίστευε αὑτοῖς με- 
γάλας ἀρχὰς πάντως γὰρ χαὶ σεαυτὸν ἀχρειώσεις οὕτως πράττων 
χαὶ τοὺς ἄρχοντάς σου τοὺς Ῥωμαίους. ὁπόταν γὰρ τιμῆσηςς τὸν ἐξ 

Ἀγγέλης ἐϑνικὸν ἐλθόντα πριμιχῆριον ἢ στρατηγὸν, τί ἀξίαν ἔχεις 
δοῦναι τῷ Ῥωμαίῳ στρατηγίαν; πάντως ποιήσεις αὑτὸν ἐχϑρόν. ἀλ- 

) λὰ καὶ εἰς τὴν γώραν του, ἀχούσαντες εἰς τοιαύτην τον ἐλϑεῖν ἀξίαν 

χαὶ ἀρχὴν, γελάσωσι πάντες χαὶ εἴπωσιν᾽ ἡμεῖς εἴχομεν ἐνταῦϑα αὖ- 
τὸν ἀντ᾽ οὐδενὸς, χαὶ ἀπελϑὼν εἰς Ῥωμανίαν ἔτυχε τοιαύτης ἀξίας" 
χαὶ, ὡς ἔοιχεν, εἰς Ῥωμανίαν ἄνϑρωπος οὐχ ἕνι ἱκανὸς χαὶ διὰ τοῦτο 

ὑψώϑη ὁ ἡμέτερος" εἰ ἧσαν ἐνεργεῖς οἱ Ῥωμαῖοι, οὐχ ἄν ἀνεβίβασαν 

σμβ 
περι τοῦ μὴ 
τιμᾶν πόδιν 

9 τοῦτον εἰς τοσοῦτον ὕψος. χαὶ μἡ εἴποι ἡ βασιλεία σου ὅτι ἐγὼ ἐπὶ 
τοῦτο εὐεργέτησα αὑτὸν, ἵνα χαὶ ἄλλοι ἰδόντες προσέλθωσιν. οὖχ 
ἀγαϑὸς οὗτος ὁ σχοπὸς᾽ εἰ γὰρ ϑέλυης, πρὸς ψωμίον καὶ ἱμάτιον τοιού- 
τους ὅσους ϑέλεις ἵνα σοι ἀγάγω ἐδνικούς. πολλὰ γὰρ συμφέρει τῇ 
Ῥωμανίᾳ, δέσποτα, τὸ μὴ τιμᾶν ἐϑνιχοὺς ἀξίας μεγάλας" εἰ γὰρ πρὸς 

) ἱμάτιον χαὶ ἄρτον δδυλευισώδιν, πληροφορῆϑητι, πιστῶς σοι δουλεύ- 
σουσιν χαὶ ὁλοψύχως, ἀποβλέποντες εἰς τὰς χεῖράς σου εἰς τὸ λαβεῖν 

) νομίσματα οὐδαμινὰ χαὶ ἄρτον. εἰ δὲ τιμήσεις ἐϑνιχὸν ἐπέχεινα 
σπαϑαροχανδιδάτων, ἔκτοτε γίνεται χαταφρονητὴς καὶ οὗ μιῇ σοι δου- 
λεύση ὀρθῶς. ἐρώτησον χαὶ μάϑε, δέσποτα, ὡς πολλαῖς περιστάσε- 
σιν ἤλϑοσαν τοῖς προβεβασιλευχόσιν, τῷ τε χῦρ Βασιλείῳ τῷ πορ- 
φυρογεννῆτῳ ) τῷ πατρὶ αὑτοῦ, τῷ πάππῳ χαὶ τῷ προπάππῳ χαὶ 

τοῖς ἐπέχεινα. χαὶ τί λέγω ἀρχαίους; οὐδὲ ὁ Ἀργυρέπωλος χῦρις Ῥω- 

σμγ 
περι 

σησ 

μανὸς οὐδέ τις ἐχ τῶν μαχαριτῶν ἐχείνων ἀνεβίβασεν Φράγγον ἢ 
Βράγγον εἰς τὴν τοῦ πατρικίου ἀξίαν, ἀλλ᾽ οὐδὲ ὕπατον χατεδέξατο 

1. 54. εὐνοοῦντασει 4 ὕπερ (ΞΞ οἵπερ) 8 ἐνπίστευιε 756. ἐξαγ- 
ὕελοισ (δοδθηΐιβ υἱάοτὶ ροίοβὲ ροξίι8᾽ δὰ α ΡοΓΌ ΠΟΥ «υδι δὰ ε) 8 τί] 
τῇ 9 τῶν ρωμαίων 10 του] τοῦ ἷ0. εἰς τοιαύτην- τον] 

ἡστιαυ τῶν. 18 οὐχένη ι8 βασιλείασσου 16 τούτῳ 
8 5ᾳ. τῆν ρωμανίαν ᾿ 23 ὁπ χρύδαν δ πτο 25 βχσελείω (ει ἴα 

Γ4518) τῇ 20 τω ππὰ χαὶ τῷ πρὸ ππ 27 ἐπύχυνα 1. ἄργυ- 
ρβώπολοσ 28 υαχαριστῶν ἰδ. φραγγόν εἶ 29 Βάρχγγονῦ 

δὲ τημή- 
χατὰφρο- 

2 
, 

γῆ. 
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6... ΝΟΥΘΕΤΗΤΙΚΟΣ ̓ἢ 

οὐδὲ στρατιωτοφύλαχα ποιῆσαι ἐξ αὐτῶν, . μόλις 'δέ πού τινα ἐξ αὐ. 
τῶν σπαϑάριον. πάντες δὲ οὗτοι πρὸς ἄρτον χαὶ ἱμάτιον ἐδούλευον, 
τὰς δὲ ἀξίας τὰς μεγάλας χαὶ τὰς πράξεις οἱ Ῥωμαῖοι ἐλάμβανον, 
γχαὶ ἦν ἡ Ῥωμανία ἐν προχοπῇ. εἴπω δὲ τῇ βασιλείᾳ σού τι τοιοῦτον. 
ὁ πάππος μου ὁ Νιχουλιτζᾶς πολλὰ χοπιάσας ὑπὲρ τῆς Ῥωμανίας 
ἔφϑασε χαὶ δοὺξ Ἑλλάδος φιλοτιμηϑεὶς ὡς πιστὸς παρὰ τῶν χρα- 
τούντων. χαὶ τὴν μὲν ἐξουσίαν ταύτην εἶχεν ἀδιάδοχον διὰ χρυσο- 
βούλλου, ὡσαύτως δὲ χαὶ τὸ δομεστικᾶτον τῶν ἐξχουβίτων τῆς Ἐλ- 

λάδος. προσῆλϑε δέ τις ὀνόματι Πέτρος ἀδελφόπαις ὧν τοῦ βασιλέως 
Φραγγίας πρὸς τὸν μαχαρίτην βασιλέα χῦρ Βασίλειον ἐν τῷ τετάρ-. 
τῳ ἕτει τῆς βασιλείας αὐτοῦ. καὶ ἐτίμησεν αὐτὸν σπαϑάριον προβα- 
λόμενος αὐτὸν δομέστικον τῶν ἐξχουβίτων Ἑλλάδος. ἔγραψε δὲ πρὸς 
τὸν πάππον μου γνωστὸν ἕστω σοι, βέστα, ὡς προσῆλϑεν εἰς τὴν 
δούλωσιν τῆς βασιλείας Πέτρος ὁ γνήσιος ἀνεψιὸς τοῦ ῥηγὸς Γερμα- 

γῶν χαὶ, ὡς λέγει, ἐτύπωσεν εἶναι χαὶ ἀποθανεῖν δοῦλος τῆς βασι-: 
“λείας μου. τούτου τὴν πίστιν ἀποδεξαμένη ἡ βασιλεία μου ἐτύπωσεν 

αὑτὸν σπαϑάριον ἐπὶ τοῦ χρυσοτριχλίνου. ἐπεὶ δὲ ἐϑνικός ἐστιν, οὐ 
χατεδέξατο ἣ βασιλεία μου προβαλέσϑαι αὑτὸν στρατηγὸν, ἵνα μὴ 
ἀχρειώσωμεν τοὺς Ῥωμαίους, ἀλλὰ προεβάλετο αὑτὸν δομέστιχον 
τῶν ὑπὸ σὲ ἐξκουβίτων. γινώσχουσα δὲ ἢ βασιλεία μου ὅτι ἀπὸ τοῦ : 
μαχαρίτου μου πατρὸς ἔχεις τοῦτο διὰ χρυσοβούλλου, ἀντὶ τῶν ἐξ. 
χουβίτων δωρεῖταί σοι τὴν ἀρ χὴν τῶν Βλάχων Ἑλλάδος. χαὶ ἴδε τὴν 
ἀχρίβειαν τοῦ πορφυρογεννῆτου εἰς τὸν ἐϑνιχὸν, εἰ χαὶ νέος ἣν τότε 
ὁ βασιλεύς. 

Εἴπω δέ σοι χαὶ ἕτερον, δέσποτα ἅγιε. ὁ Σεναχυρεὶμ., ὃν σὺ οἶδας. 
ἀρχαίων βασιλέων εἶναι ἀπόγονον, ἡϑέλησε δοῦναι τὴν χώραν αὐτοῦ 
τῷ βασιλεῖ χῦρ Βασιλείῳ τῷ πορφυρογεννήτῳ, ὡς εἶναι χαὶ αὑτὸς δοῦ- 
λος αὑτοῦ. ὁ δὲ ἀποδεξάμενος τὴν εὐγνωμοσύνην αὑτοῦ ἐτίμησεν αὑτὸν 
μάγιστρον καὶ πλεῖον οὐδὲν, χαὶ τότε ἀρχαίων Παθττῶν ἀπόγονον 
χαὶ βασιλέα. 

1 Ὁ τῇ 2 πάντὲσ 5 ὁ ππάπωσ ἴδ. νιχου- 
λιτζὰσ 6 ἐλάδουσ (8 εᾳ. ἐλάδοσ, ροΞξίεδ 018 ἐλλάδοσ) 10. ὡς] τ 

8 τὸ δομεστιχᾶτον τομεστηκάτων 0. εχσχουβύήτων 9 προγλ 
18 πάππον εχ πάππαν 14. βασιλείας] βασιλείας μουῦ 0. πέπρος 
20 ἐξουχοῦτον 27 τῷ βασιλεῇ αὑτῶ βασιλεῖ 



ΠΡῸΣ ΒΑΣΙΛΈΑ. ΓΝ φν 

᾽ Εἰπὼν δέ σοι ἕτερον τῇ βασιλείᾳ σου χαταπαύσω τὸν περὲ τού- σμς 
που λόγον. Ἀράλτης βασιλέως μὲν Βαραγγίας ἦν υἱὸς, ἔχων δὲ ἀδελ- ἱστορία ἕτερα. 
φὸν τὸν Ἰούλαβον, ὃς καὶ μετὰ ϑάνατον τοῦ πατρὸς αὑτοῦ χατέσχε 
τὴν πατριχὴν βασιλείαν, προβαλόμενος Ἀράλτην τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ 

, δεύτερον μετ᾽ αὑτοῦ εἰς τὴν βασιλείαν. ὃς δὴ καὶ νέος ὧν ἡϑέλησεν 
ι εἰσελϑεῖν χαὶ προσχυνῆσαι τῷ μαχαριωτάτῳ βασιλεῖ χῦρ Μιχαὴλ τῷ 
ΙΙαφλάγονι. χαὶ ἐν ϑέα γενόμενος τῆς ῥωμαϊκῆς καταστάσεως" ἤγαγε 

δὲ χαὶ μετ᾽ αὐτοῦ καὶ λαὸν, ἄνδρας γενναίους πενταχοσίους" χαὶ εἰσῆλ- 
ϑε, χαὶ ἐδέξατο αὑτὸν ὁ βασιλεὺς ὡς ἐνεδέχετο, χαὶ ἀπέστειλεν αὑτὸν 

ἡ μετὰ τοῦ λαοῦ αὐτοῦ εἰς Σιχελίαν᾽ ἐχεῖ γὰρ ἣν ὁ ῥωμαϊκὸς στρατὸς, 
πολεμῶν τὴν νῆσον. χαὶ ἀπελϑὼν ἐνεδείξατο ἔργα μεγάλα. ὑποταγεί- 
σῆς δὲ τῆς Σιχελίας ὑπέστρεψε μετὰ τοῦ λαοῦ αὐτοῦ πρὸς τὸν βασι- 

λέα, χαὶ ἐτίμησεν αὐτὸν μαγγλαβίτην. μετὰ δὲ ταῦτα ἔλαχε .τότε 
μουλτεῦσαι τὸν Δελιάνον εἰς Βουλγαρίαν. χαὶ ἐσυνεταξίδευσε χαὶ ὁ 

᾿ ̓ ράλτης μετὰ τοῦ βασιλέως, ἔχων τὸν λαὸν αὐτοῦ, χαὶ ἐνεδείξατο 
ἔργα εἰς τοὺς πολεμίους ἄξια τῆς εὐγενείας καὶ τῆς γενναιότητος 

αὑτοῦ. ὑποτάξας δὲ τὴν Βουλγαρίαν ὁ βασιλεὺς ὑπέστρεψεν. ἥμην δὲ 
χἀγὼ τότε ἀγωνιζόμενος ὑπὲρ τοῦ βασιλέως χατὰ τὸ δυνατόν. ἐλϑόν- 
των δὲ ἡμῶν ἐν Μεσινοῦ πόλει, ἀμειβόμενος αὑτῷ ὁ βασιλεὺς ὑπὲρ 

᾽ ὧν ἀγωνίσατο ἐτίμησεν αὑτὸν σπαϑαροχανδιδάτην. μετὰ δὲ τὴν τε- 
λευτὴν τοῦ χῦρ Μιχαὴλ χαὶ τοῦ ἀνεψιοῦ αὐτοῦ τοῦ ἀποβασιλέως 
ἡϑέλησεν ἐπὶ τοῦ Μονομάχου αἰτησάμενος ὑποχωρῆσαι εἰς τὴν χώ- 
ραν αὑτοῦ, χαὶ οὐ συνεχωρήϑη, ἀλλὰ γέγονεν αὑτῷ στενὴ ἡ ἔξοδος. 
ὅμως λαϑὼν ὑπεχώρησεν χαὶ ἐβασίλευσεν εἰς τὴν χώραν αὑτοῦ ἀντὶ 

ἡτοῦ ἀδελνοῦ αὑτοῦ Ἰουλάβου. χαὶ οὐκ ἐγόγγυσεν ὑπὲρ ὧν ἐτιμηϑὴ ᾿ς 
μαγγλαβίτης ἢ σπαϑαροχανδιδάτης, ἀλλὰ μᾶλλον χαὶ βασιλεύων 
ἐφύλαξε πίστιν χαὶ ἀγάπην πρὸς Ῥωμαίους. 

ἡ [Ἀλλὰ] μὴ ϑελῆσης χαταπραγματεύσασϑαι τὴν πόλιν σου μηδὲ σμζ 
τὰς ἔξω ὑπὸ σὲ οὔσας ώρας μηδὲ τὸν στρατὸν, ἀλλὰ τοῖς πᾶσι νουϑετηχὸς 

1 Εἴπω (δπ Ἰοροπάππι: Εἴπω --- χαὶ χαταπαύσωῇ) ἷν. δέ σοι] δὲ 
χαὶ ἰν. τῇ] τὴῆσ 3 τοὔλαβον (ἰπΐτᾶ 20: ἴουλάβου) 9 ὡς] ὠὲ 
Δῦ εἰς] εἰ 11 ἔργα μεγάλα] ἑργάλα 12 συχελλίασ 18 μαγ- 
Ῥιαβήτην (οἱ ἰπίτα 26 μχγγλαβήτησ) 18 8ᾳ. τὸ τεμουλτεῦσαι (ε, 
Οδολσμ. ο. 171) 17 ἡμὶν 19 Μοσυνουπόλεως οἱ Μισινουπόλεως 
Ἰερί αν ἴῃ ΝΟΙ 18 ορβοοραίαμππι Ρ. 219 οἱ 122 οἄ. ῬΑ 6γ. οἵ, δἰ. ν. 161 
Μεσύνων Ξε Μοσύνων. 21 ἀπὸ βασιλέως (οἴ. ας. 19 ἀπὸ βασιλέα) 

23 γεγόνεν 28 Ἄλλω ὋΝ 
᾿ ᾿ 7 
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λόγοσ πρὸσ πατὴρ γενοῦ χαὶ δουλεύσουσί σοι εὐγνωμόνως. συνεβουλεύσατο δὲ 

βασιλέα. ἕτερον ἀρ χαῖος σχαιὸς ἄνϑρωπος τῷ πορφυρογεννήτῳ χῦρ Βασιλείῳ 
ἐφιέμενος τῆς τούτου καταστροφῆς, εἰπὼν πτώ χευε λαόν. χαὶ μισῆ- 

σει σε, μᾶλλον δὲ ἀντάρας ἐπαναστήσεταί σοι μὴ γὰρ πρὸς ἄλογα 
ἔχεις, ἀλλὰ πρὸς ἀνϑρώπους λοϊγυκοὺς, διαλογιζομένους χαὶ νοοῦντας 

εἴτε ἀγαϑὸν πανϑάνουσιν εἴτε χαχόν. χρὴ οὖν τὸ χράτος σου ποιεῖν 
χαὶ πράττειν χατὰ τὸν τοῦ Θεοῦ φόβον. χαὶ οἱ μὲν στρατιῶται μὴ 
χαϑυστερείσϑωσαν τῆς δόγας αὐτῶν, ὡσαύτως χαὶ οἱ συγχλητιχοὶ 
χαὶ οἱ πολῖται, χαὶ ἕχαστος χατὰ τὸ ἔργον αὐτοῦ, χαϑὼς ἐξ ἀργῆς 
ἐτυπώϑη, δουλεύσει σοι χαὶ οὐ μὴ γογγύσει. αἱ χῶραι αἱ ὑπὸ τὸ 
χρᾶτος σου μὴ δεγέσϑωσαν χαϑημερινὰς αὐξήσεις χαὶ φανερώσεις 

᾿ χαὶ ἐπινοίας ξένας χαὶ χαινοφανεῖς, χαὶ οὗ μὴ ἀποστῶσιν ἀπὸ σοῦ, 
ἀλλ᾽ ὁλοψύχως σοι δουλεύσουσιν, εἴπερ χατὰ τὴν. δύναμιν αὑτῶν τὰ 
ἐτήσια τέλη παρέχουσι τῷ δημοσίῳ. 

σμη Τὰς τῶν ἐϑνῶν γώρας τὰς ὑποχειμένας σοι μὴ βαρύνης. τοῖς 1 

περὶ τοῦ "μὴ στρατηγοῦσι παράγγελε σωφροσύνην ἀσχεῖν χαὶ εὐσέβειαν χαὶ μὴ 
βαρ ἐγ. ΧΟ αὐθαδῶς πράττειν ἢ μηνιᾶν τινὶ, τοὺς δὲ χριτὰς ἐξασφάλισαι ἵνα χρί- 

᾿ νωσι μετὰ φόβου Θεοῦ χαὶ διχαιοσύνης. χαὶ τί ἐστιν ὃ νῦν βλέπομεν 

ϑέαμα; ἐχταγὴν μείζονα τοῦ χεφαλαίου χαὶ οὐ μόνον εἰς τὰ ἀπαι- 
τούμενα χρέη, ἀλλὰ χαὶ ἐν ταῖς ματαίαις ἀγωγαῖς. 3 

σμὸ Τοῖς οἰἱχείοις ἀνϑρώποις “οὔ χρᾶτ τοὺς σου παράγγειλον μὴ ἀδιχεῖν 1 

ἀρχὴν ομκοῖ. τινὰς μηδὲ προΐίστασϑαι πονηρῶν ἀνϑρώπων χαὶ ἐγϑρῶν “ἧς ἀλη: 
σοι. θείας, ἀλλὰ μᾶλλον, εἰ προ οσέλϑη αὐτοῖς ἀδικούμενος, προίστασϑαι 

αὐτοῦ. χαὶ δὸς αὐτοῖς ἄδειαν ὑπουιμνήσχειν ὑπὲρ ἀδικουμένων τὴν 
βασιλείαν σου. οἱ δὲ συγγενεῖς σου φυβείσϑωσάν σε χαὶ μὴ ἐχέτωσαν 3 

- ἄδειαν τοῦ ἀδιχεῖν τινάς. 

σον ἘἙἴπω σοι δὲ͵, δέσποτα, πῶς συνέβη ἢ χαταστροφὴ τῆς τοῦ Πα-] 
Ἔα οὐ οανο φλάγονος βἀδιλείος. οὗτος γὰρ ὁ μαχαρίτης οὐχ εἶχεν ἐνδοξους γο: 
τ δὰ μοι νεῖς, ἀλλὰ γονέων μὲν ἣν ἀσήμων χαὶ τῶν χάτω παντελῶς, ἀρετὰς 

ὲ εἶχε μεγάλας. ἐπιφημίζουσι δέ τινες τῶν ἀμαϑῶν ὅτι εὐγενὴς ϑ 

οὗτος Χαὶ ἀπὸ μεγάλνις ῥίζης, ὁ δὲ ὃ ὀυσγενὴς χαὶ Λϑαμαλός. ἐγὼ δὲ 
φημὶ ὅτι πάντες ἄνϑρωποι ἑνὸς ἀνθρώπου τέχνα εἰσὶ, τοῦ Ἀδὰμ, οἵ 

φῃ 

“ 

2 ἕτεροσ ἽΝ σχαιὸς] χαὶ ὡσ 5. ἔ. .0χεισ ογαβίϑ ἐγίθυβ απαί- 
ἴυογνο Ιἰϊιογΐδ. 0 χράτοσου 8 χαϑυστερέσϑωσαν 11 χράτοσον 

18 ὁλοψύχως σοι} ἀλοψύχωσοι 15 ὑπόχημένασοι 18 δικαιοσυνήσ 
21 χράτουσον 20 συγγενέισου 



1) 

πε βασιλεῖς χαὶ ἄρ βζοντες χαὶ οἱ ἄρτον ζητοῦντες. εἶδον δὲ ἐγὼ τοὺς 
μεγάλα φυσῶντας εἰς χλεψίας καὶ μαντείας χαὶ μαγείας χωρῆσαντας᾽ 

Ὁ κούτους ἐγὼ φημὶ δυσγενεῖς. ὁ γὰρ ἄνδρωπος λογικὸς ὦν, ἐὰν ϑέλῃ, 
ϑεὸς γίνεται χάριτι Θεοῦ. οὗτος ἣν ὁ μακαρίτης βασιλεὺς χῦρ Με 

5 χαὴλ᾽ ἀρεταῖς, ὡς εἴρηται, μεγάλαις ἤνϑει, εἶχε δὲ συγγενεῖς γνη- 
σίους πολλοὺς χαὶ πτωχοὺς, οἵτινες χαὶ ἐπρονοοῦντο παρὰ τοῦ ὀρφα- 

νοτρόφου. ἀδελφὸς δὲ οὗτος Ἦν τοῦ βασιλέως, ὃς χαὶ τοῦ παλατίου 
ἐδιοίχειν. ἡϑέλησε δὲ πλουτίσαι αὐτοὺς χαὶ δέδωχεν αὑτοῖς ἄδειαν 
ληίζεσϑαι τὰ ἀλλότρια, τοῦ βασιλέως μηδὲν εἰς τοῦτο ἐπισταμένου. 

υ ἀλλὰ καὶ οἱ εἰς δουλείαν ἀποστελλόμενοι μανδάτορες χαὶ οἱ βασιλιχοὶ 

ἄνϑρωποι ὅπου δᾶν ἀπήντησαν ἔφιππον, χἄν τε ἐν πανδοχείῳ χἄν τε 

ἐν ὀδῷ ἀοιχήτῳ, δίπτοντες αὑτὸν ἀπὸ τοῦ ἵππου ἢ ἢ τοῦ ἡμιόνου ἀνε: 
λαμβάνοντο αὑτὸ χαὶ ὑπεχώρουν. καὶ τὸ μὲν δι᾿ αὐτοὺς, τὸ δὲ πλεῖ- 
στον μισητ τὸς γέγονεν ὁ ϑαυμαστὸς ἐχεῖνος ἄνθρωπος χαὶ φανερὸς 

5 διὰ τὰς ἀδιχίας τῶν συγγενῶν αὑτοῦ, καὶ χατηρῶντο πάντες ἐξαλει- 
ῥϑῆναι τὴν γενεὰν αὑτοῦ. ὃ οὐχὶ εἰς μακρὸν ἀπέβη. τελευτήσαντος 
γὰρ ἐχείνου ἐν εἰρήνη καὶ ἐν μετανοίᾳ χαλῇ χαὶ τοῦ ἀνεψιοῦ αὐτοῦ 
βασιλεύσαντος ἐπανέστη αὑτῷ πᾶσα ἢ πόλις χαὶ οἱ ἐχ τῶν ἕξω εὑρε- 

ϑέντες ἐν αὐτῇ, πρόφασιν εὑρηχότες χατ᾽ αὑτοῦ ὡς τὴν ϑείαν αὑτοῦ, 

) τὴν δέσποιναν ἐξορίσαντος. χαὶ ἐξηλίφη χἀχεῖνος χαὶ ἡ γενεὰ αὐτοῦ 

πᾶσα ἐν μιᾷ ἡμέρᾳ. ἐβασίλευσε δὲ ἀντ᾽ αὑτοῦ ὁ Μονομάχος, ὅστις 
χαὶ τὴν βασιλείαν τῶν Ρωμαίων διέφϑειρε χαὶ ἡρήμωσε. χρὴ οὖν τὸ. 
χράτος σου φυλάττειν ταῦτα. ὁ πρῶτος ἄνθρωπος τῆς βασιλείας σου 

ὁ διοικῶν τὰ πάντα χαϑ᾽ ἑκάστην ὑπόϑεσιν ὑπομιμνησχέτω σοι, καὶ 
 ἔλϑη 1 πρᾶγμα εἰς ἀχοᾶς σου χαὶ [οὐχ] ἔχεις εἴδησιν αὐτοῦ. χαὶ εἰ τοὺς 
ἐμοὺς πτωχοὺς λόγους καὶ οὐδαμινοὺς φυλάσσεις, ἐν εἰρηνη βαϑείᾳ 
τοῦ βίου ἐξέλϑης. εἰ δὲ εἰς ἀλλοκότους ἐρώτων ἐπιϑυμίας ᾿ἐχδώσῃς 

ἑαυτὸν, πολλὰ χατὰ τὸν βίον ἐμποδισϑῆσῃ. 

ΠΡῸΣ ΒΑΣΙΛΕΑ. -" ον 998 

Ὁ γὰρ βασιλεὺς τύπος καὶ ὑπογραμμός ἐστιν πᾶσι χαὶ πάντες σνα 
ἐν τος { τυπος ) εἰς αὑτὸν ἀφορῶσι χαὶ τὴν πολιτείαν αὑτοῦ μιμοῦνται. χαὶ εἰ μὲν ἦἾ6Ρ φ φορ Ἣν πὸ Γ- τ μὲν ἐστὶν ὁ βασι- 
ἀγαϑὴ ἐστιν, γλίχονται φϑάσαι καὶ ἐπιλαβέσϑαι αὐτῆς εἰ δὲ χαχὴ λεὺσ χαὶ ὑπὸ 
χαὶ ἐπέψογος, ὡσαύτως ποιοῦσι. ἐπιλαβοῦ οὖν καὶ χτῆσαι τὰς τέσσα- γραμμὸς. 

᾿ ρὰς ἀρετὰς" τὴν ἀνδρείαν, τὴν) ψυχικὴν δὲ φημὶ, τὴν δικαιοσύνην, τὴν 

ἡ οὕτως 12 ὑἡμίονου 18 τὸ μὲν] τότε μὲν 160 εἰς] εἰσ εἰσ 
28 χράτοσου οἱ βασιλείλσον 20 ἀχοάς σου] ἀχοάσω ἰδ. καὶ σὺ ἔχεις» 
27 εἰς δὐἀ!ἀϊπιθθ, 32 ἐπόψογοσ 982 54. τέσσερασ 
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100 ο΄ ΝΟΥΘΕΤΉΤΙΚΟΣ, 
Ων 

σωφροσύνην χαὶ τὴν φρόνησιν. ἔστι δὲ φρόνησις ἐπ᾽ ἀγαϑῷ χαὶ φρό- 
νησις, ἐπὶ χαχῷ, ὡσαύτως χαὶ ἀνδρεία, σωφροσύνης δὲ ἢ δικαιοσύγης 
οὐχ ἄν εὕροι τις ἐπὶ χαχῷ ἐνέργειαν. χτησάμεγος οὖν τὰς τέσσαρας 
ἀρετὰς, ὡς εἴρηται, ἀνυψωϑῆσῃ ἀπὸ γῆς εἰς οὐρανοὺς, χαὶ ὁ ἕπαινός 

σου πολύς ἐστι χαὶ μαχρότητα ἡμερῶν δωρήσεταί σοι Κύριος, ἐπαν- ᾿ 
ϑούσης τῆς δικαιοσύνης χαὶ τῆς ἀληϑείας ἐπὶ τῷ προσώπῳ χαὶ τῇ 

χαρδίᾳ σου. 
Γεννήματα δὲ πολλὰ ἕστωσάν σοι ἐναπόϑετα, σοί τε χαὶ τῇ βα- 

σιλικῇ αὐλῇ χαὶ τῇ πόλει σου, εἰς χρόνους πέντε ἣ χαὶ ἐξ. ἔστωσαν 
δέ σοι χαὶ βέλη χαὶ ὅπλα πολλὰ χαὶ δόρατα χαὶ ϑώραχες χαὶ κράνη, 1 
ἀσπίδες τε χαὶ σπάϑη χαὶ ἄλλο εἴ τι ἐν πολέμῳ ἁρμόζη. ἔστωσάν 
σοι χαὶ μβαγγανικὰ χαὶ τρίβολοι᾽ οὐ γὰρ οἶδας τί βούλονται οἱ χαχοί. 
εἶδον γὰρ ἐγὼ τοιοῦτόν τι καὶ ἐταλάνισα τὸν βίον. εἶδον γὰρ τὲν 
ἀποβασιλέα χῦρ Μιχαὴλ τὸν γεγονότα ποτὲ χαίσαρα πρωΐ μὲν ἡλίου 
ἀνίσχοντος κραταιὸν ὄντα βασιλέα, πρὲς τρίτην δὲ ὥραν τῆς ἡμέρας 
ἐλεεινὸν χαὶ ἔρημον καὶ τυφλόν. χαὶ μὴ ἐπαρϑῆς, δέσποτα, εἰς τὴν 
δόξαν τῆς βασιλείας, μᾶλλον δὲ ϑαρρῆς ἐν τῇ δυναστεία σου χαὶ 
εἴπης" τίς δύναταί με καταγαγεῖν ἀπὸ τοῦ ὕψους τῆς δόξης μου; μία 
γὰρ χαιροῦ ῥοπὴ, φησὶν ὁ μέγας ἐν σοφίᾳ Γρηγόριος ὁ ϑεολόγος, χαὶ 
πολλῶν πραγμάτων μεταβολη. ἡ ἐλπίς σου δὲ ἔστω ἐν τῷ Θεῷ χαὶ 2 
ἔστω ἐν ἀσφαλεία. ἐπεὶ δὲ λογικοὺς ἐποίησεν ἡμᾶς ὁ Θεὸς, ἐξασφα- 
λίσασϑαι χρὴ ἑαυτοὺς τῇ αὑτοῦ χάριτι, προνοεῖσϑαί τε ἑαυτῶν χαὶ 
τὴν σωτηρίαν ἡμῶν πορίζεσϑαι πεποιϑότας εἰς αὑτόν. 

μὴ χαταδέξῃ χολαχεύεσϑαι παρά τινος, χτῆσαι δὲ μᾶλλον οἰ- 
λους τοὺς ἐλέγχοντάς σε. εἴπω δὲ τῇ βασιλείᾳ σοῦ πι τοιοῦτον. ὃ 

Αὔγουστος ὁ Καίσαρος ϑυμώδης ὧν ααἱὶ ἀπηνὴς χαὶ πόρνος χαὶ γνώ- 
μας ἐπιψόγους ἔχων χαὶ καχὰς, ὅμως τὴν φυσικὴν φρόνησιν ἔχων 
εἶπεν᾽ οὐχ ἀγαϑόν μοι γωρὶς παιϊδαγωγοῦ. ἀποστείλας οὖν εἰς λε- ἐ 
ξάνδρειαν ἤγαγεν ᾿Αϑηνόδωρόν τινα πτωχὸν μὲν ὄντα χαὶ ἠπορημέ- 
νον μετὰ τιμῆς πολλῆς, φρόνιμον δὲ καὶ πάνυ συνετὸν τυγχάνοντα, 
μαρτυρηϑέντα παρά τινων τῶν τοῦ παλατίου ἐπὶ εὐβουλίᾳ καὶ συνέ- 

δακέο 

μ-πῶ 

"-- 

φςὡ- 

8 οὐχᾶν ἔὕρη 5 πολὺς ἔσταιὀ 11 σπάϑαι 141 ἀπὸ βασιλέα 
18 5ᾳᾳ. ὅτορ. Νασ. Οὐ, ΧΙ ΙΝ (γο]. 1. 840 ὁ οἀ. Μαυ1.): εἷς ἐγιχυτὸς τέσσα- 
ρᾶς ὥρας φέρει καὶ μία ῥοπὴ χαιροῦ πολλὰς πραγμάτων μεταβολάς. 

21 ἐποίησεν ἡμᾶς} ὑμᾶσ 22 αὐτοῦ] ἑαὑτοῦ 25 ἐλέγχοντάσε 

6 χαϊσαρῦ 



ΠΡῸΣ ΒΑΣΙΛΕΛ, ἐπ΄ 401 

σει μέγαν εἶναι, χαὶ φησὶ πρὸς αὑτὸν γινώσχεις, ᾿Αϑηνόδωρε, διό σε 
ἐνταῦϑα ἤγαγον μετὰ τοσαύτης τιμῆς; ὁ δὲ ἔφη μὴ γινώσχειν. χαὶ 
ὁ χαῖσαρ ἔφη" ἔχω γνώμας ἐναντίας τοῦ ἀξιώματός μου, ἀχηχοὼς δὲ 
περὶ σοῦ ἄνδρα ἀγαϑόν σε εἶναι ἕν τε βουλῇ χαὶ πράξει, ἠϑέλησα 

δ χτησασϑαΐί σε φίλον χαὶ σύμβουλον, ὅπως ἃ βλέπεις ποιοῦντα χαὶ 

λέγοντα οὖχ ἀγαϑὰ καὶ ἐπίψογα ἐλέγχης με χατιδίαν᾽ καὶ εἰ οὐ λάβω 
διόρϑωσιν, χαὶ φανερῶς τοῦτο ποίει. ᾿Αϑηνόδωοος δὲ, καὶ σὺ, ὦ χρά- 
τιστε, ἔφη, μὴ ἀποστρέψης τὸ πρόσωπόν σου ἐλεγχόμενος χαὶ ἐξου- 

δενώσης με, χαὶ ἐγὼ ἔσομαί σοι εἰς τοῦτο ἰατρός. ἐλέγχων οὖν αὖ- 

0 τὸν χαϑ᾽ ἐχάστην ἡμέραν οὐχ ἐπαύετο, ἕως ἄν τέλειον αὑτὸν ἐποίησεν 

ἐν ἀρεταῖς. αἰτησάμενος δὲ ὑποχωρῆσαι εἰς. τὴν ἐνεγχαμένην οὐ συ- 
γεγωρηϑη παρὰ τοῦ χαίσαρος, εἰπόντος αὐτῷ ὦ φίλε γνησιώτατε, 
ἔτι ἀτελὴς εἰμι.  Λβγαρον δὲ τὸν τῆς Ἐξέσης βασιλέα φρονιμώτα- 
τὸν ὄντα χαὶ συνετώτατον χαὶ παντοίαις ἀρεταῖς χατάχοσμον ηϑέ- 

2 λησε ϑεάσασϑαι. ϑεασάμενος δὲ χαὶ εἰς ὁμιλίαν ἐλθὼν μετ᾽ αὑτοῦ, 

εἰς χεῖράς σου, ἔφη, παρατίϑημι ἐμαυτὸν χαὶ ἔση μοι ἀντὶ ᾿᾿᾿ϑηνο- 
δώρου (ἣν γὰρ ὁ ̓ Αϑηνόδωρος τὸν βίον ἐχμετρῆσας). χαὶ κατεῖχεν αὑτὸν 
ἐν τιμῇ πολλῇ, οὐχ ὡς φίλον μόνον, ἀλλὰ καὶ ὡς πατέρα, διορϑού- 
μενος παρ᾽ αὑτοῦ ἐπὶ χρόνοις συχνοῖς. οὕτως ἣν πράττων ὁ Λὔγου- 

ἢ στος χαὶ διορϑούμενος ὑπὸ τῶν φίλων, καὶ ἔχτοτε χαὶ μέχρι τοῦ νῦν 

Ὶ ἄδεται ἐπ᾽ ἀγαϑῷ. χτῆσαι οὖν χαὶ σὺ ἄνϑρωπον τοιοῦτον καὶ δὸς 
αὐτῷ παρρησίαν ἐλέγχειν σε χαϑεχάστην ἐφ᾽ οἷς ἐλάλησας χαὶ ἔπρα- 
ξας παραλόγοις. χαὶ μὴ εἴπης ὅτι᾽ ἐγὼ συνετός εἶμι χαὶ πάντα ἐπί- 

σταμαι. ἐρῶ γάρ σοι πολλά εἰσιν ἃ γινώσχεις, πλείονα δὲ ἃ οὐχ 
3 ἐπίστασαι. ὁ γὰρ Θεὸς μόνος ἔχει τὸ ἀλάϑητον, ὁ δὲ ἄνϑρωπος, οἷος 
5 ἂν εἴη, ἐλλιπὴς ἐστι, ὁ γὰρ ἄγγελος πρὸς τὸν Ζωσιμᾶν, οὐδεὶς, φησὶν 
ἐν ἀνϑρώποις ἔχει τὸ τέλειον. ; 

τὸν στρατόν σου μὴ καταδέξη χαταλυϑῆναι καὶ πτωχεῦσαι, χαὶ 
πτωχεύσῃς σὺ χαὶ πολλὰ σεαυτὸν ταλανίσεις" ὁ γὰρ στρατός ἐστιν 

0 ἢ δόξα τοῦ βασιλέως καὶ τοῦ παλατίου ἡ δύναμις. στρατοῦ γὰρ μὴ 
ὄντος οὐδ᾽ ὁ δημόσιος συνίσταται, ἀλλὰ πάντως ὁ βουλόμενος ἀντι- 
στησεταί σοι. 

ξ Τὸν στόλον ἀγωνίζου πάντοτε ἀχμάζειν καὶ ἔχειν αὑτὸν ἀνελλι- 
πῆ ὁ γὰρ στόλος ἐστὶν ἡ δόξα τῆς Ῥωμανίας. ἀγωνίζου δὲ ἔχειν καὶ 

σε. 

περι τοῦ ἔχειν 
χαὶ σὲ ἄνί(ϑρω- 
π)ον φοβούμε- 
νον τὸν ϑεὸν 
χαὶ ὑπόβάλειν 
σε χριστοῦσ 

λόγονσ. 

8 χκέσαρ (βἰουΐ δαρτδ ὁ. 19 χέσαρα) 7 ποιεῖ 22 αὑτὸν 
δ οἷος] εἴοσ 96 ἄντει ἐλλιπῶς 98 χχταληϑῆναι 
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τοῦ δεδλθο ἄρχοντας ἀνωτέρους παντὸς δώρου χαὶ λήμματος. εἰ γάρ 

εἰσιν λείξουροι χαὶ δωρολῆπται οἱ τοῦ στόλου ἄρχοντες, ἄχουσον τί 

ποιοῦσιν. ἐν πρώτοις μὲν στρατείας ἐῶσιν ἐξκουσεύεσϑαι λαμβάνον-. 
τες ἐξ αὑτῶν νο ομίσματα οὗχ ὅσα ἤϑελον δοῦναι εἰς τὴν ἐπήρειαν 
τοῦ στόλου, ἀλλ᾽ ἐν διπλῇ ποσότητι, καὶ γίνεται χελάνδιον ἐλλιπές, ᾿ 

χαὶ ὁ ἀετὸς ἐν ἀέρι ἱπτάμενος, ἐὰν λείπη τὸ πτερὸν, «πάντως οὐχ 3 

ἀγαϑὴ αὑτοῦ ἐστὶν ἢ πτῶσις" οὕτως οὖν χαὶ αἱ μαχραὶ νῆαι ἐὰν λεί- 
πωσι χῶπαι οὐχ εὑπλοοῦσι. ἄλλο δ᾽ ἔτι ποιοῦσιν οἱ πλευστιχοὶ ἄρχοντες 
λαμβάνοντες ἀπὸ τῶν στρατιωτῶν δῶρα παραχωροῦσιν αὑτοῖς τοῦ 
εἶναι ἀόπλους, χἀντεῦϑεν συγχρούσαντες μετὰ τῶν πολεμίων τρέπον- 

ται. χαὶ τί λέγω συγχρούσαντες; οὐδ᾽ εἰς ὄψιν αὑτῶν ἐλθόντες φεύ-. 

γουσι, χαὶ γίνεται αἰσχύνη τῶν Ῥωμαίων. ἐν δὲ ταῖς νήσοις ἀπεργό- 

μεναι αἱ μαχραὶ νῆαι προφάσει λογικῆς φυλακῆς οὐδὲν ἄλλο ποιοῦσιν 
εἰ μὴ ἀπὸ τῶν Κυχλάδων καὶ ἀμφοτέρων τῶν Ἡπείρων συνάγουσι 
στον, χριϑὴν, ὄσπριον, τυρὸν, οἶνον, χρέη, ἔλαιον, νομίσματα πολλὰ κΧ: 
χαὶ ἄλλο εἴ τι αἱ νῆσοι ἔχουσι. τὸ αὐτὸ δὲ ποιοῦσι χαὶ εἰς τὴν Κύπρον 
χαὶ εἰς τὴν Κρήτην. χρὴ οὖν σε ἔχειν, δέσποτα, ἀχρίβειαν εἰς ταῦτα, 
χαὶ τὸν στόλον σου ἔχειν σῶον χαὶ ἀγολληεῆ, μὴ γογγύζοντα τὸ 
οἱονοῦν. καὶ ταῦτα μὲν οἱ πλόϊμοι χαὶ οἱ στρατιῶται" τὴν αὐτὴν 3: 
δὲ τάσιν ποίησον χαὶ εἰς τοὺς ἄρχοντας τοῦ στόλου χαὶ ἔστωσαν ἀνελ- 3 

λιπεῖς [ εἰς τὰ ἁρμόζοντα αὑτοῖς. καὶ εἴπερ εἰς λειξούρας χωρήσουσι, 

παίδευσον αὑτοὺς διὰ δαρμοῦ χαὶ κουρᾶς χαὶ γρηματικῆς ζημίας. 
εἰώϑασι δὲ οἱ τοῦ στόλου ἄρχοντες ἐπιμείναντες χρόνοις πολλοῖς ἐν 
τῷ στόλῳ χεχτῆσϑαι νωϑρότητα, ἀνάπαυσίν τε καὶ τρυφὴν, ἐν αἷς 
παντελὴς ἀφέλεια γίνεται. χρὴ οὖν σε ἀχρίβειαν ἔχειν εἰς τὸν στόλον 39 
χαὶ εἴπερ ἴδης [οὖν] οὕτως αὑτοὺς βιοῦντας χαὶ πράττοντας, διώχειν 
αὑτοὺς ἀπ τὸ τῶν στόλων, ἑτέρους δὲ ἀντ᾽ αὐτῶν προϊστᾶν. εἴπω δὲ 

τι τῷ εὐσεβεῖ χράτει σου, χαὶ εἰ πο οἴσεις τοῦτο, οὐ σφαλερόν σοί ἐστιν, 
ἀλλ᾽ ἐν ἀσφαλεία ἔσῃ πολλῇ. εἴπερ ἴδης τοὺς πλευστιχοὺς ἄρχοντας 
οὕτως σοί ὡς προείρηται διακειμένους, μὴ ἄλλους πλευστιχοὺς ἀντ᾿ 3 

αὑτῶν εἰς τὸν βαϑμὸν αὐτῶν καταστήσῃς, ἀλλὰ ἀπὸ τῶν παραταγῶν 

ψιαακδῖι, Ως 

5. χελλάνδιον ἐνλλιπὲσ. 7 πτῶσις (ᾳιΔι Δ] το ΓΙ Γν πτῆσις) 
πτώσησ αὑτοῦ ἰν. νῆαι ἐὰν] νηξᾶν (Ξενῆχι ἀν) δ8.χόπαι οὐχ ἀπλοοῦσι 
0. δ᾽ τῇ δὲ τὶ 12 τοῖσ γήσοισ 11 τῶν ὑᾧςῃπείρων υ1]8 ἀοΐποθρβ 

17 χρίτοην 531 χεχτῆσϑχι] χὰι χτήσϑαι ἰδ". ἐν αἷς] αἷνὲσ 29 πλα- 
στηχοῦσ 80 οὕτωσ σὶ (Ξ-Ξ οὑτωσὶ) 



«- 

εὑρὲ χόμητας δρουγγαρίους γέροντας, οὖς ὀφείλεις ὡς ἀνενεργήτους 
διῶξαι ἀπὸ τῶν ταγμάτων εἴτε χαὶ δεδιωγμένους παντελῶς, καὶ χα- 

πάστησον αὑτοὺς ἄρχοντας τοῦ στόλου. χαὶ δημηγόρησον αὑτοῖς 
οὕτως ὅτι" ὑμεῖς οἴδατε ὅτι γέροντές ἐστε χαὶ ἀνενέργητοι χαὶ ἥρμοξεν 
ὑμᾶς ἀναπαύεσϑαι ἐν ταῖς οἰχίαις ὑμῶν, ἡ δὲ βασιλεία μου, γινώ- 
σχουσὰ ὅτι εἰς τὰς οἰχίας ὑμῶν ἀπελϑόντες στερηϑῆναι ἔχετε τῶν 

ἀναγχαίων, δι᾿ ἃ προεχοπιάσατε οὗ κατεδέξατο στερεῖσϑαι ὑμᾶς. διὰ 
ταῦτα προεβάλετο ὑμᾶς ἄρχοντας τοῦ στόλου, ὅπως ἔχοντες τὴν 
αὑτάρχειαν ὑμῶν μὴ ἀμελήησητε, ἀλλ᾽ ἀναχείμενοι, τὸ δὴ λεγόμενον, 

 δυνῆσησϑε Θεοῦ εὐδοχοῦντος στῆσαι τρόπαια. χαὶ τοῦτο γίνωσχε ὅτι 
ἐὰν οὕτως ποιήσεις, οὐχ ἁμάρτης τοῦ σχοποῦ, ἀλλ᾽ ἐν [τοῦτο] τελεία 
χαταστάσει ἔσται ὁ στόλος σου. τοξόται δὲ ἔστωσάν σοι ἐν ταῖς μα- 
οαἷς γῆαις. δρουγγάριος δὲ καὶ πρωτονοτάριος οἱ τοῦ στόλου ἔστωσαν 

εὐσεβεῖς, ἐνεργεῖς, ἱκανοὶ, συνετοὶ χαὶ φοβούμενοι τὸν Θεὸν χαὶ τὴν 
᾽ βασιλείαν σου, προσέχοντες χαὶ ἐρευνῶντες μετὰ ἀχριβείας χαὶ τὸ λε- 

πτότατον ὃ πράττεται εἰς τὸν στόλον ἀνὰτ τραπέντος γὰρ τοῦ στόλου 

εἰς τὸ οὐδαμινώτατον σὺ ἀνατραπῆσῃ χαὶ χαταπέσῃς. 
᾿ οἶδα, χράτιστε, ὅτι ἢ φύσις τῶν ἀνϑρώπων τὴν ἀνάπαυσιν ἐφίε- 
ται. ἀεί δοα με δὲ τύπος ἀνωφελῆς, μᾶλλον δὲ βλαβερὸς, τὸ μὴ ἐξέρ- 

 γχεσϑαι βασιλέα εἰς. τὰς ὑπ᾽ αὑτὸν γώρας, ἀνατολῶν τε φημὶ χαὶ 
δύσεως, ἀλλ᾽ ὡς ἐν δεσμωτηρίῳ τινὶ ἐν Κωνσταντίνου πόλει εἶναι. χαὶ 
πάντως εἴπερ ὥρισέ σε τις ἐν μιᾷ πόλει, ἀγωνιᾶν εἶχες χαὶ ἀδημο- 
γεῖν τοῦτο παϑὼν᾽ ὅτι δὲ σεαυτῷ σὺ τοῦτο πεποίηχας᾽ τί δὲ χαὶ λέ- 
γειν; ἐξέρχου οὖν εἰς τὰς χώρας τὰς ὑπὸ σὲ οὔσας χαὶ εἰς τὰ ϑέματα 

χαὶ βλέπε τὰς ἀδικίας ἃς παϑάνουσιν οἱ πτωχοὶ, καὶ τί ἐποίησαν οἱ 

πράχτορες οἱ παρὰ σοῦ πεμπόμενοι, χαὶ εἰ ηδικηϑησαν οἱ πένητες, 
χαὶ διόρϑωσε πάντα. γνώσουσι δὲ χαὶ τὰ ϑέματα τῶν Ῥωμαίων καὶ 

ΠΡῸΣ ΒΑΣΙΛΕΑ. ΠῚ 4608. 

σνϑ 

περι τοῦ περι- 

κατεῖν χαὶ τοῦ 
περιπατεῖν εἰς 

τὴν χώ(ραν) 
- αὐτοῦ, 

αἱ ὑπὸ σὲ τῶν ἐϑνῶν χῶραι ὅτι βασιλ ἐκ ἔχουσι καὶ αὐθέντην ἐπισχε-. 
πτόμενον αὑτὰς, γνώση δὲ χαὶ δὺ δύναμιν ἑκάστου ϑέματος χαὶ χά- 
σπρου χαὶ γώρας, χαὶ πῶς διάχειται καὶ εἰς τί ὁλάπτεται χαὶ εἰς τί 

ἀπελε εἴται, καὶ οὐδὲ ἀνταρσία γενῆσετ ται οὔτε ἐπ ταναστήσονται τοῖς 
ΟΞ 

-οράττουσιν, 4) ἐν εἰρηνιχῇ χαταστάσει ἔσονται τὰ ὑπὸ σέ. οἶδα ὅτι 

ὑπηρετοῦντές σοι διὰ τὸ μὴ χοπιάσα! συμβουλεύσονταί σοι ὡς οὐχ 
ὶ 

οιυ 

9 Η φ “ο ΓΩ “Ὁ “Ὁ “ὦ ὔ 

3 αὑτοῖς] αὐτοῦσς 4 ἥρμοζενῦ . 9 τῶν] τἫᾶῦῆι ἠἠ 10 στῆσαι) στὴ 
ἐς πάντχσ ἃἰῦ. εἰπερώρησέ σε (Ξ εἰ ὑπερώρισέ σε 5Ξῖγ6 εἰ περιώρισέ σε ὃ) 
27 γνώσωσιϑ 32 ἀλλήρήνην κἀι χαταστάσει 33 ὑπηρετοῦντεσοι 



Φ-- ὦ ον» 

4ΞὉ 6᾽τΎΆ᾽΄)ς͵ ΝΟΥΘΕΤΗΤΙΚΟΣ ΠΡῸΣ ΒΑΣΙΛΕΑΙῚ 

ἀγαϑόν ἐστιν, ἀλλὰ ϑλίψεις τὰς χώρας χαὶ τὰ ϑέματα διερχόμενος 
ἐν αὑτοῖς μετὰ λαοῦ χαὶ δορυφορίας βασιλιχῆς. εἴπωσι δὲ χαὶ τοῦτο 

- ὅτι ἐὰν ἐξέλϑης [βασιλικῆς} ἀπὸ τοῦ Βυζαντίου, ἕτερος ἀντὶ σοῦ βασι. 

λεύσει. ὅπερ χαὶ ἐννοησας ἔγωγε ἐγέλασα. ὁ γὰρ παρὰ σοῦ χατα- 
λειφϑεὶς ἐν τῷ παλατίῳ καὶ ποιῶν τὴν πρόνοιαν τῶν ἐχεῖσε ὄντων ε 
ὑπὸ τὴν γεῖρα αὑτοῦ ἐϑνῶν τε χαὶ Ῥωμαίων, πάντως ἐνεργὴς καὶ 
ἱχανὸς ὧν ἐγρηγορέναι μέλλει χαὶ τὰ ἁρμόζοντα ποιεῖν. ἀλλὰ χαί τι 
σοι εἴπω ἕτερον. οἱ αὐτοχράτορες χαὶ αὕγουστοι τῶν Ῥωμαίων πάν- 
τως τὴν αὑτὴν τάσιν ἦν σοι λέγω εἶχον, οὐ μόνον οἱ ἐν Ῥώμη χρα- 
πήσαντες, ἀλλὰ καὶ οἱ ἐν τῷ Βυζαντίῳ, Κωνσταντῖνός τε ὃ μέγας χαὶ τ 
ὁ υἱὸς αὑτοῦ Κωνστάντιος, Ἰουλιανὸς, Ἰουβιανὸς χαὶ Θεοδόσιος. χαὶ ποτὲ 
μὲν εἰς ἑῴαν ποτὲ δὲ εἰς δύσιν, βραχὺ δὲ εἰς Βυζάντιον διέτριβον. ἡρέ- 
μουν δὲ τότε καὶ αἱ γῶραι πᾶσαι, χαὶ Εὐρώπη μὲν πᾶσα καὶ Λιβύη χαὶ᾿ 
τὸ τῆς Ἀσίας χάλλιστον μέρος ἕως Εὐφρατησίας καὶ τῆς τῶν Ἀδιαβη- 
νῶν χώρας, Ἀρμενία τε χαὶ Συρία, Φοινίχη, Παλαιστίνη, Αἴγυπτός τῇ 
πε χαὶ αὑτὴ ἢ μεγάλη χαὶ ϑρυλλουμένη Βαβυλὼν ὑπόφοροι Ἦσαν 
Ῥωμαίοις" ἀφ᾽ οὗ δὲ ἡ μεγίστη βλαχεία ἀνϑρώποις ἐπεγένετο, μᾶλ- «᾿ 
λον δὲ ὥσπερ τις νόσος ἐνέσχηψεν, οὐδὲν ἀγαϑὸν τῇ βασιλείᾳ τῶν 
Ῥωμαίων ἐγεγόνει. 

1 ἀλλὰ ϑλίψεις} ἀλλείψεισ 0. τὰ] τᾶς τσ (ρτγορίου 0]. γογβαπι) 
4 ἐγέλασασ 7 χχαὶ τὰ] κατὰ 8 αὔγωστοι 9 ἣν σοὶ λέγεις 

10 βιζαντίω 11 ἑοὐλιανὸσ " ἑοὐβιἀάνὸσ (εἴ, Νίδορμ. ομτοπορτ. Ρ. 97 

ε. ἀ6 Βοοι) καὶ θεόδῶσισ 13 λυβήι [4 ἀσύχεσ 15 φινήκη᾽ 
παλαιστήνη, 10 γμοξῖ 56Χ νογβαπηι βραϊϊυπὶ τδοια πῇ δαάθηη πιᾶπὰ 5υὺ- 
βογὶ ρίαπ) οβι: ἐπιλσϑ(η) ἡ χων(στανγτ()ν(ου)ποίλις) παρὰ τῶν λατ(υνίων). 

ἐνέτους ςψιΐῇ μηίνος) ἀπριλλ(ιου) ημ(ε)ρ(α) β. 



ΙΝΘΕΧ ΝΟΜΙΝΌΜΝ. 

Ἀ. 

Ἀαρών Μογείβ ἔγαίοες ὅ2,20. 
Ἄβγαρος Εάθδεδθ τὸχ 101,18. 

Ἀγαρηνοί ῥἰγαῖδθ 84,2 564. 

[Ἀγγαῖος ὁ Ζηροβάβελ 84,21] 
᾿Αγγέλη Βυϊϊδηηία 9ὅ,8. 

᾿Αδάμ [82,1] 98,82. 
᾿Αδιαβηνῶν χώρα 104,14. 

᾿Αϑηνόδωρος Αὐρυβίϊ ἱπιρογαίοτίβ πιο- 
ὩΜΟΥ 100,29 5ᾳᾳ. 

Αἴγυπτος 104,15. 

Αἴτνη 68,8. 

᾿Ἀλλεξάνδρεια 100,28. 

᾿λλουσιᾶνός Βαϊ ΓΟΓΌΙΙ ΡΥΐΏΘΘΡΕ 22,28. 
Ἀμάσεια οαδία!]ππ ἰῃ Ἀρμενιαχῷ 

(δοσιαῖθ βἰίαπι 72,20. 

᾿Αμβαχούμ. Ῥῥγορμεοία 6,20. 
᾿Ανδρόνιχος ὁ Φιλοχάλης Βαυϊφαγίδθ 

φαΐορϑηῦβ 72,0. 

Ἀνίβαλ ὁ Καρχηδόνιος 16,1. 

Ἀντιόχεια ἡ μεγάλη 338,18. 78,16. 
[Ἀντώνιος ὁ μακάριος 80,10.18] 

Ἀπελζαράχ ῥγίποθρβ βθηιῖβ οαϊαδάδπι 
ϑΑγσθηοσ 78.8 564. 

Ἄραβες 78,8. 
᾿Αραβία 78,21. 

Ἀραβιοσός Αγπιϑηΐα6 ἀετὸς 39,16. 
Ἀράλτης Ηαγαϊᾶθα ϑουθγὰβ (Ηδδσά- 
Ταῦ 6), τορὶβ Ταγδηρίδθ ἱ, 6. Νίοσ- 

γερίδο Πὰς 97,2 564. 

Ἄργυρος, Υ. Ῥωμανός. 

Ἀργυρόπωλος, γ. Ῥωμανός. 
᾿Αρμενίχ ἡ μεγάλη 26,18. 104,16. 
Ἀρμενιαχόν, τὸ, ἴθ πιὰ ἱπιροσὶϊ Βγσδη- 

εἰπὶ 72, 19.285. 
Ἀσία 104,14. 

Αὔγουστος ὁ Καίσχρος Οοἰδνίδηυσς 

Αὐκ. ἱπιρ. 100,26. 10],19. 

Β, 
Βαβυλών 104,16. 
Βαμβαχᾶς, Γρηγόριος ὃ, ΥἹΔΟΒοτΌΙΙ τ6- 

ὈΘΙΙΔηϊαπι ἀαχ 68, 11.12. 

Βάραγγοι 80,5. 

Βαραγγία Νοτγνορία 97,2. 

Βασίλειος ὁ ἅγιος, ὅ2,9 54. 

Βασίλειος ὁ μοναχὸς χαὶ προνοητὴς 

Βουλγάρων 24,4... ᾿ 
Βασίλειος ὁ Πεδιαδίτης͵ ν. Πεδιαδί- 

τῆς. 

Βασίλειος ὁ Πορφυρογέννητος ἱπιρθ- 
ΓΆΙΟΣ Βαβι ΠΟ Βιυϊματοοίοῃυξ 

8 

7694 
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.18,39 καᾳ. 29,6. 82,16 5ᾳᾳ. 6ὅ,20. 

66,10. 96,25. 96,10. 96,27. 98,2, 

᾿Βεριβόης Ὑ]αοδαΒ 68,16. 
Ἀέσοι εἰ Δᾶχαι ὙἹΙΔΟΒΟΓΌΙ, τηδΐογοβ 

14,16. 
Βισινιάνων ἡ πόλις ΟΔ᾽Δοτία6 Ορρὶ- 

ἄσπι, πῦπο Βίδίσηδηο 88,2. 

Βλάχοι 61,16.68,16.31. 10,4. 78,81. 
12.5.18..69.1---8.10,2. 74,5. 96,22. 

Βοϊάνος, ὃ, οαϑ:6 110 π Βαϊραγίουπι 82,2. 
Βοιϊσϑλάβος ὁ Διοχλητιανός ἰοραγοδδ 

Ζευίλθ οἱ διατιηΐ, 27,18 δηᾳ. 

Βότχος Βυϊρατοταπι ἀὰχ 382,6. 
Βουλγαρία 28,32. 29,4. 83,8. 68,832. 

12.8 1δ,1. 91,14.17. 
Βουλγάριοι 18,10. 
Βούλγαροι 33,10--24. 82,5. 9. 32,14. 

69.1.10. 70, 4. 82,29. 24,56. 28,11. 
γοσδΌυ]α Ὀπ]σαγίοα 3,4. 28,18. 

Βουλησάριος Βεοϊϊκατίαβ 18,ὅ. 

ΒράγγοςΞεβΒάραγγος (ἢ) 95,29. 
Βυζάντιον 104,3.10.12. 
Βυζάντιος, τ. Νῶε. 

Γ, 

Γερμανῶν τοχ 90,14. 

Γεώργιος ὁ Κορίνθιος, ῬΓΟύΟΒΥΠΟΘΙΙα8 

Οοπείδηϊπηο Ὠποᾶ ππρογϑηῖο 66,206, 

᾿Ργδοίοσ Ατγιηθηΐδοὶ {πϑιμδίϊ 72,2 

οἱ 26. 

Γρηγορᾶς, ν. Γρηγόριος. 

Γρηγόριος ὁ Βαμβαχᾶς, ν. Βαμβαχᾶς. 
Γρηγόριος ὃ ϑεολόγος 100,19. 

Γρηγόριος ὁ μακάριος ὅ2,17. 
Γρηγόριος 738,38. Γρηγορᾶς 69,18, Νὶ- 

οὐ] Ζαο ΕΑ] π5, Ῥτοϊοεβρδι δγίαβ ἴδο- 

ἴυ8 ἃ Ποηδηο υοδ, 

Γρημιανίτης, ᾿Ιωᾶννης ὃ, ΥἹΔΟΒοΟΤΌΠΙτο- 

θ6]]Δηξππι ἀὰχ 68,11. 

Δ. 
Δᾶχαι, τ. Βέσοι. 

Δαλματία 21,13. 11.320. 
Δαμασχηνός, Υ. ᾿Ιωάννης. 

Δανούβιος 74,16. 
Δαβίδ ῥτορδεία 14,24. 44,80. δὅ7,29. 
Δεχάβαλος Ὠροοθδ]υ8 ὈΒΟΟΣΊΙ ΤῸΣ ἃ 

Ττδΐδηο ἐπροσαίοσθ υἱοί 74,14. 

Δελιάνος, ᾿οράτοδα Βαυϊραγοσαμι 28,11. 
Βυϊζασοσῦη ΓΘῸΘ]δηθ ἀτχ 

91,14. 
Δελφινᾶς ΝΊςυ 280 σοβποταθῃ 68,1 8, 

Δημητριάς Ηο]]δἀ 8 ατὸϑ 28,9. 84,1--- 

83. 

Δημήτριος ΝΟ Σ86 ταδίοσίβ ἔγαδίο 
61,21. 

Δημήτριος ὃ Πολεμάρχιος Βαυΐξασαξ, 
ΔΥΠ5 ΙΠΔΙΘΓΠΙΒ δυοίοσίβ ϑιγαιορίοὶ 

49,2. 
Διαβολήτης, τ. Λυτοβόης. 
Διγενής γ. Ῥωμανός. 

Διογένης, Υ- “Ῥωμανός, 

Διοχλεία 25,286 οἱ. 238. 
Διοχλητιᾶνός, γ. Βοϊσϑλάβος. 
Δίων ὁ ἹΡωμαΐος τογαπι βουίρίογ 7,7. 

82,9.16. 
Δοβρωνᾶς 77,20. Δοβρονᾶς 78,ὅ, ἴο- 

Ρᾶσγοδδ ἢ δ] πδῖδθ. 

Δυῤῥάχιον 20,2ὅ. 

Ε, 
Ἕβραϊοι 88,29. 

Ἔδεσα 101,18. 
Ἑλλάς, ἰδοπ)8 Βγσδηϊπαπι 28,9. 82,28. 

680,19. 66,12. 66,27. 66,11. 66,22. 
73,12. 14,28. 96,6 844. 12.22. 

Εὐρώπη 104,18. 
Εὐφρατησία τορῖο ἘΌΡγαϊὶ , δάϊδ- 
(68 104,14, 



΄ ΣΚΜΡΕΙΕ,Ι͂Σ ΜΟΣΠΝΟΜ.. 

"2. 

Ζαγορίων δέμα (ϑέμα 2) 18,10. ̓ 

Ζέντα ολδίθ]]υπὶ Ὀαϊτιδίδο 27,18. 

7επέ πανϑεώτης 28,27. 

[Ζηροβάβελ, ν. Ἀγγαῖος] 
Ζωσιμᾶς βαποῖηβ 101,26, 

Η. 

Ἡλίας ρῥτορδοίδ δ7,81. 

Ἤπειρος 74,28. 

Ἡράχλειος ἱπιρεγαῖον 17,15. 

Ἥρων κδποίαβ ὅ2,16. 

Ἡσαΐας Ῥτορδοίᾶ ὅ2,21. 

Θ. 

Θεοδόσιος Μασηυδ, ἱπιρογδίοσ 104,11. 

Θεόδωρος Νίοα ἴσο ἱππίοτί5 ἔγδίδγ 

67,21. 

Θεόδωρος Σχρίβων 1,ἀτίδαθαβ 71,82. 

Θεσσαλονίχη 22,9 ---2ὅ. 28,25. 

], 

Ἰαδῶρα θαϊπιαιίδθ ἀτὸβ 77,19. 

᾿άφεϑ ὅ,21. 
Ἰβηρία 18,19. 

“Ἰδροῦντα Τἰα1 186 αγθ8 (μοάϊ6 Οἰγϑηῦο) 

80,38 οἱ 11. 

Ἱδρουντιανός, γ. Μαλαπέτζης. 
Ἱερεμίας ῥτορμοῖδ ὅ2,19. 
[Ἱεροσόλυμα, τὰ, 84,18.28) 

ἹἸούλαβος ΟἸαΐ, Ηδτα]ὰϊ ϑεγογὶ ἔγδίοσ, 

τοχ Ὑαγδηρίδο 97,3.2ὅ. 
ἸΙουβιανός ἱπιρογαῖοῦ 104,11. 
ἸΙουλιανός ἱπρογαῖοῦ 104,11. 

Ἰουδαῖοι 2,19. 
᾿Ιούδας φαΐ ΟὨτίδίαπι ῥγοάϊάϊε 2,22. 
Ἰσμχαηχῖται 17,1. 

107 

Ἰωάννης ὁ Γρημιανίτης, Υ. Γρημια- 

νίτης. ΕΣ 

Ἰωάννης Θρίδοορυξ 1,Δ17|286 60,11, . 

Ἰωάννης Μάϊος, ν. Μάϊος. 
Ἰωάννης ᾿ιφιλῖνος, γν. ξιφιλῖνος. 

[Ἰώσηπος Ἰοδορίια8 ΕἸδνὶα8 84,27) 

Κ. 
Καῖσαρ, Υ. Αὔγονστος. 
Καλαβρός, γ. Τύρας. 

Καρμαλάχης, ν. Σϑλαβωτᾶς,͵ 

[Καρχηδών 82,12] 

Κασιανός ὁ μαχάριος ὅ2,1. 

Καταχαλὼν ὁ Κλυζομενίτης Ἀαρυεὶὶ 

ἄυχ 27,10.᾽ 

Κεχαυμένος ἃγαβ καοσίογίβ Βιγαιορίοὶ 

65,11. 7 2.22. ΝΙου 786 συμπέϑε- 

ρος 66,10. 

Κίτρος, τὸ, οδ δι ! 1 ἘΕΥΟΝΣ γοίθ- 

τη) 70, δ. 

Κορνήλιος δοπίατίο 839,έ οἱ 8. 

Κρήτη 102,17. 

Κυχλάδες 102,14. 
Κύπρος 102,16. 
Κῦρος Τὸχ Ῥογβαγαπι 84,21]. 

Κωνσταντῖνος Μᾶρηθθβ, ἱπιρϑζαῖου. 

.. 14,37. 

Κωνσταντῖνος ὁ Μονομάχος, Υ. Μονο- 

μάχος. 

Κωνσταντῖνος ὁ Ῥαίχτωρ 22,26. 

Κωνστάντιος ἱπιρογδῖοῦ 104,11. 

Κωνσταντινούπολις, 62,27. 723,18. 

74,3. 108,21. 

ΔΛ. 

Λάζαρος Ῥδαροττέιους 4,14. 

Λάρισα θὅ,10. 67,6. ρθῃ. Λαρίσον 

78,16. 

Λαρισαῖος, ν. ᾿Ιωάννης οἱ Νιχουλιτζᾶς. 
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Ὶ08 ΙΝΡΕΣ ΚΟΜΙΝΌΜ. 

Λαρισαῖοι 66,22. 66,1. 61,6, 69,10. 
71.323. 12,.2.ὁὃὉΟὨ 

Λυτοβόης ὁ Διαβολήτης τιῖ1]66 Β]- 
βδσυβ, Ὠθγ0180 ογίπδ 28,14. 

Ν. 

Μαγηρῤῖνος στρατηγὸς ῥωμαῖος 29,1. 
Μάϊος Ἰωάννης πρωτοσπαϑάριος χαὶ 

στρατηγός 89,14, 

Μαχεδονία 74,28. 
Μαλαπέτζης ᾿Ἰδρουντιανός Ἡγάγαη- 

εἰδηογαμι ῥσΐμοθρα 80,ὅ.12.28. 

Μεσινούπολις 97,19. 

Μεσοποταμηνός βδηοίαβ ὅ2,17. 

Μεσοποταμία 18,19. 

Μιχαὴλ ὁ ἀχόλουϑος 24,7. 
Μιχαήλ Ῥύο88, ᾿πιρθγαῖον 78,18.26. 

Μιχαήλ Ὀγττμδολ οαἰθραπυδ 2ὅ,2ὅ. 
Μιχαὴλ ὁ Παφλάγων, Μίοδιδεὶ 1Υ͂ 

ῬΑρἨΐασο ἱπιρογαίοσ 832,38. 77,21. 
97,8. 21. 98,27 ε. 99,4. 

Μιχαὴλ ὁ ἀποβασιλεύς, ἐ}π8 ἀνεψιός, 
Μίοῆδ86] Υ͂ 99.106 5ᾳᾳ. 100,14. 

Μονομάχος, Κωνσταντῖνος ὁ, ἱπιροτὰ- 

ἰὸς 18.18---24, 22,27, 34.6. 78,ὅ. 
97,22. 99,21. 

᾿Μόρεια οκδί Π]απὶ ἰπίος ῬΑ ρΡρορο]α 
οἱ Τυϊδαϊζαπὶ βἰίαπι 32,14. 

Μωῦσῆς ὅ2,19. 

Ν. 
Νικόλαος βαποίυβ ὅ2,10. 
Νιχηφόρος ἰυὰοχ (χριτής) Ροϊοροπηθδὶ 

οἱ Ηο]]Δὰ 5 738,11. 

Νιχουλιτζᾶς, 1. Νουα] Ζ πιαΐον θὅ,10. 
66,7.98,. 

2. ΝΊΘα 28 τΐποῦ, 66,19. 68, 

17. 

Νῶς 1, ρμδίγίδγοδδ ὅ,20. 

2. ἸοΟ ΒυγΖδηίίηθβ ἰῆ υζχῦθ 

θοιροίτίδαὰθ 84,18. 

[1] 

Ξιφιλῖνος, Ἰωάννης ὃ, Ραἰγίατομα Οθη- 

διδης οΡο] 8η08 72,14. 

0. 
[Οὐεσπασιανός ἱπιροταίονῦ 84,21] 

Π. 

Παγχράτης, 69,18. Παγχράτιος 78,4 

Νίου ἢ Ζαθ πιδίοτὶα Α] 108. 

Παλαιστίνη, 17,156. 104,15. 
Πατζινάχοι, 17,17. 22,26 8δη4. 24,4 5. 
Παῦλος ὁ Θηβαῖος, βδπείπδ 80,11. 

Παῦλος ὁ ἅγιος, τὸ ὀρφανοτροφέζον, 
Οομδίδηϊἑποροὶ! 89,238. 

Πεδιαδίτης, Βασίλειος ὁ, 5΄1011149 οδἴθ- 

Ρϑῃῦδ 20,26, 

Πελοπόνησος, ἔδοπια ΒΥΖϑηϊΐηυπι, ΟΌπὶ 

Η611446 οσοηἰπηοίαχῃ 78,12. 

Πέρσαι 18,28. 88,19. 78,10. 84,231. 
Πεταστός Ἰποοὰδοτὶ ϑοιίδοηΐ8 ὙἹΔΟΙΣ 

οορποσῆθῃ 72,1]. 

Πετερίσχος ΤἬ 6884 1186 Υἱοῦβ 72,8. 

Πέτρος τορὶβ ΕὙΔΏΘΟΣΌΠΙ ΟΧ ἰταῖγθ 26- 

ΡΟΒ (ἸΡ. Βαβ81}1ο Π) 90.9.14, 

Πιλάτος 2,16. 23. 
Πλήρης ΤὨθΕΒα]146 βανίαβ 70,1. 
Πολεμάρχιος Ῥοπιοίτι! Βαϊραγί σορβπο- 

ταθη 29,2 (τ. Δημήτριος). 

Πύῤῥος ὁ ̓ Ηπειρώτης 10,1. 

Ρ. 

Ῥαούσιον Βαρυδίαπι 27,11. 
[Ῥήγουλος, Μ. ΑἸΠΐπ8 82,11. 



“΄ 

ΓΕῈΧ ΝΟΜΙΝΟΌΝ. 

'Ῥουνπέρδος, 67,2: Ῥουπέρδος 8ὅ,4, 

ὁ Φράγγος, Βοδθοτίαα Θπἰδοαγά. 
Ῥώμη [82, 10. 12. 16] 104,9. 
Ῥωμαῖοι 17,14. 18,17. 22,27, 28,8. 

24.12. 27. 38,2. 82,11. 14,12. 1δ. 
19. 21, 7ὅ,38. [82,18. 14. 84,20] 
94,27. 96,7. 9. 14. 102,12. 108, 
21. 104,8. 8. 17. 19. 96, 83. 19. 
97,27. 99,22, 

Ῥωμανία ἱπιρογΐππι Βγσδηξίηυπι, 17, 

17. 18,24. 26,29, 78,27. 7ὅ, 8. 

9ὅ, 12. 18. 19. 96, 4. ὅ. 101,34. 

Ῥωμανὸς ὁ Ἄργυρος ἱπιρογαῖος 77, 
22, 78,9. ὁ Ἀργυρόπωλος 95, 27. 

Ῥωμανὸς ὁ Διγενής 72,28, ὁ Διογέ- 

νης 72, 27, ΠΡΟΓΙΔΙΟΣ. 

Ῥώς 80.8. 

Σ. 

Σάβας, ντ. Σᾶος. 

Σάλων ὀρρίδυπι Παϊπδἰΐδο 77,19. 
Σαμουήλ τὸχ Βαυϊδαγοσῦ 18,11. 

θὅ,10. 18. 80, 66,8. 
Σᾶος ὃν νῦν ποταμὸν Σάβαν χαλοῦ- 

μεν 74,11. 

ΣαραχηνοίΞΞΞ Ἀγαρηνοί, 84,17. 88,29, 

Σεναχυρείμ, ῥΥΐποορ8 Ασπιθηΐπδ 96,2ὅ. 

Σερβλίχς Ργοσαγαίοῦ ΒγΖϑηϊ πα (Πρ. 

Οοπδῖ, Μομποιϊηδοῖιο) 18,20. 

Σέρβεια Βυϊκαγίδθ ορρίἀππι 28,82. 

Σερβίων κάστρον 70,19. 
Σέρβοι 74,17. 
Σϑλαβωτᾶς ὁ Καρμαλάχης Ρῥτίπορμϑ 

Ὑ]ΔΟΒογῦμ 71,351. 

Σήμ ὅ,21. 
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Σιχελία 20,27. 97,10. 
Σιράχ 8,20. 
Σχιπίων ὁ μιχρός 16,4. 
Σχρίβων, ν. Θεόδωρος Σκχρίβων. 
Σολομών 88,2. [84,19} 
Στάμινος, ἡ, ὈΔ]πιδ 86 οΔ506 118π27,183. 

48,3. 
Συμεών Βυϊρατογατα τύραννος 82,29. 
Συρία 104,16. 

Τ. 

Τύήρας ὁ Καλαβρός, πόλεως φύλαξ 
τῆς Βισινιάνων 85,2. 

Τίβιον εκ, Τιβίνιον σαί! πὶ Μαρτδθ 
Ατὐταθηΐδο 26,2]. 

[Τῖτος ἰπιρογδίον 84,19. 23] 
Τραϊανός ΠΩΡΟΤΑΟΣ 74,13. 

Τριάδιτζα ϑαγάϊολ, Βαϊ ατίαθ ἀγθε 
. 83,4, 14. 

Τριβούνιος ὃ Σέρβος 2ὅ,2ὅ. 

Τρικ()αλῖται 67,1. 

Φ,. 

Φάρσαλα, τὰ, Τποδδα] 0 τὸ 69,29, 
Φιλοχάλης, γ. ᾿Ανδρόνιχος. 
Φιλίππου πόλις 82,14. 
Φοινίχη 104,1, 

Φραγγία 96,10. 

Φράγγοι Νογπιδδηὶΐ 80,10. 16.18. 
8ὅ,4. 67,2. 96,28, 

Χ. 
Χάμ ὅ,21. 
Χοσρόης ῬαδΓΒΑΙΌΙ τὸχ 83,18, 27, 
Χρυσούπολις (Ὠοάϊα ϑουίατί) 78,21. 
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ΒΕ ΕΤ ὙΕΕΒΑ ΝΟΤΑΒΙΠΙΘΒΑ. 

Α. 
ἀγγαρεία, ἡ, 40,15. 61,1. 8. 
ἀερικόν 40,2. 
ἀχόλουϑος, ὁ, 34,7. 
ἄχρα, ἡ, 18,14. 21,11. 29,4. 
ἀχρίτης 17,20. 24,22. 26,10. 80,1. 

ἀναγραφεύς 78,22. 

ἀξίωμα 29,6. 42,10. 43,17. 24. 44,71. 
76,11. 94,14. 36. 101,8. 

ἀξιωματιχός, ὃ, 42,11. 
ἀπαιτητής 19,7. 
ἀποβασιλεύς 97,21. 100,14. 
ἀπόδειπνα, τὰ, 88,14. 
ἀποχρισιάριος, ὁ, 78,28. 
ἀποπρωτοσπαϑάριος, ὅ, 68,11. 
ἅρπαγες οὺς λύχους χαλοῦσιν 80,88. 

81.2. 
ἀρχπηγέτης 738,22. 

ἄρχων, ὁ, 82,28, ἄρχων ϑεματιχός, Υ. 

ϑεματιχός. 
αὑτουργία 836,18. 

ἁψίνϑιον δ8,27. 

Β. 
βάλτε, ἡ, 28,10. 
βασιλιχὸς ἄνϑρωπος 40,15. 18. 99,10. 

ἡ βασιλική 94,27. 

βαςοιιχὴ ἐπήρεια 42,12. 

βασιλιχός: τὸ βασιλιχόν 40,4. 
βασιλιχὸν σιγίλλιον 4,1. 

[βασιλίσχος 81,1] 

βέστης 96,13. 

βεστιαρίτης 89,22, 

βογάτος τὸχ Ὀαϊρατγίοδ 8,4. 
βοῦς 81,2. 

Δ. 

δαρμός, ὁ, 14,6. 41,21. 102,22. 
δέμα 18,10-εϑέμα 
δημοσιαχὴ δουλεία 89,18. 28. 48,1. 

διχαστής, Υ͂. ϑεματιχός. 

δομεστιχᾶτον οἱ δομέστιχος, Υ. ἐξκού- 

βιτα. 

δούξ 96,6. 
[δράχων 80,14. 81,1. 9.10. 19. 82,3. 

4, δ. 12. 18, 88,1. 8. 11.20] 
δρόμων. 27,24. 28,2. 
ὃ, φουγγάφιος τοῦ στόλου 108, 18. εἶ 

κόμης δρουγγάριος. 

ἘΝ 
ἐχπροσωπιχή, ἡ, 40,4. 
ἐλεύϑεροι οἱ ὀφείλοντες 6ὅ,4. οἴ, ὅδ,21 

οἱ 49,31. : 

ἐξάρχων, ὅ ὸ, 82,5. 

ἐξχούβιτα 96,21. τὸ δομεστιχᾶτον 
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τῶν ἐξχουβίτων 96,8. ὁ δομέστιχος [ χονταρᾶτος, ὁ, 27,3, 80,6, 78,22, 
τῶν ἐξκουβίτων 960,12. 19, 

ἔπαρχος, ὃ, 14,28. ᾿ 
ἐπύρεια βασιλική, Υ. βασιλικός. 

ἐπιβουλή (2), ἡ, 28,28.27. 

ἐπίσχεψις 39,16. 20. 

Θ. 

ϑέμα 1,1. 18,26. 27,28. 48,25. 26. 
103, 34. 27. 39. 104,1. 

ϑεματικός 1,22. 8. ἄρχων ὅ9,18. 0. 

δικαστής 40,26. ὃ. χριτύής 6,4. 
48,2. 

1, 
ἱερατιχὸν τάγμα, ν. τάγμα. 

[πποχένταυρος ἃ 81,4] 

Κ. 

χαινοτομία 1,12. 17,δ. 7. 40,8. 
χαλαμαρὰς ἀπαιτητής 19,7. 
χαπηλοπόλεμος δ4,14. ; 
χάστρον 26,19. 28. 39, 27,2. 8. 18. 

28,16. 17. 28. 29, 10. 18. 18. 28. 
24, 28. 80,6. 18. 18. 20. 22, 27. 
81.171. 29.832, 1. 2. 7. 8. 10. 18. 
18. 36. 89,2. 8. 29. 82. 84,18. 
80. 31. 35,9. 64,29. 66,18. 68,8. 

70,6. 19. 20. 24. 29. 71,56. 72,20. 

75,3. 9. 16,18. 80,4. 108,29. 
χατεπάνος, ὃ, 72,27. χατεπάνω 20,27. 

72,0. 

χατοῦνα, ἡ, 11,11. 18,26. 22,4. 

χατουνεύειν 22,8. 11. 16. 239. 

χεφάλαιον 98,19. 
χεφαλιχὴ τιμωρία 11,29. 

κλησοῦρα, ἡ, 2ὅ,22, 28. 28. 26,6. 

χόμης 80,11. χόμης δρουγγάριος 

103,1. 

χοπή(2), ἡ, 61,8. 
χκουλά 64,30. 66,1. Τῦ,4. 
χκουρά, ἡ, 41,21. 102,23. 
χουρχουσοῦρα, ἡ, δ6,9. 

χουρσάτωρ 9,3ὅ.. 

κοῦρσος, ὁ, 84,6. 

χούσπους 89,2. 
χριός͵ ὃ, 381,1. 3. 

χριτής 40,27. 44,1. ὅϑ, 1δ. 78,31, 
94,19. 98,17. 

χριτὴς ϑεματικός, γ. ϑεματιχός. 

κῦρ 18,9. 32,16. 66,20. 66,26, 78, 
14, 78, 11.18, 26. 77. 22. 21.. 
18,9. 9ὅ,2ὅ. 96,10. 97,0. 21. 98, 

2. 99,4. 100,14. ; 

κυρὰ ἡ χριταῖνα 48,80. 
χῦρις ΞΞΞ χῦρ 29,ὅ. 82,8, 96,27. 

᾿ Λ. 

λύχοι, γ. ἅρπαγες. 

Μ.. 
μαγγανικόν 28, 16. 80,88. 82,17. 

100,12. 

μαγγλαβίτης 97, 18, 26. 
μάγιστρος 96,29. 

μανδάτωρ 99,10. 

μῖμος, ὁ, 8,31.20,19. 49,19. 94,18. 1, 

[μονόχερος, ὃ, 81,2] 
μύχητα, ν. πρόσφατα. 

μυστιχός, ὁ, 29,6. 

Ν. 
γομίσματα παραχαράσσειν καὶ ψα- 

λίζειν ὅ1,22, 
νοτάριος, ὁ, 7,10. 21. 81. 8, 22, ὅ8,3. 

δ4,17. 94,17. 

ποτ ως 

8 

-“ε 



12 

0. 
ὄρϑρος, ὁ, 38,18. 

ὀρφανοτροφεῖον 89,438. ὅ9,2. 

ὀρφανοτρόφος, ὁ 99,6. 

[οὐρήϑρα, γ. φοῦσχα] 
ὀψίς, δ, τεξ οὔβϑβ 84,7. 12, 

Π. 

παχτωνάριος, ὁ) ὅϑ,26. παχτώνειν 
ἴδ. 260. 

παλαιά, ἡ, 19,19. 
παλάτιον 48,29. 77,30. 78,20. 99,7. 

100,21. 101,80. 104,6. 
πανϑεώτης, ὁ, 28,27. 

παπυλεών, ὁ, 23,1. 

παραταγή, ἡ, 16,20. 28, 70,5. 
παράταξις, ἡ, 10,26 864. 
πατρίχιος, ὁ, 29,5. 94,18. 9,29. 

πιττάχιον 4,1. 
πιτταχοσία 14,8. 

πόρτα, ἡ, 29,28. 80. 
ποῦφλον (2) δὅ,ὅ. 

πραίτωρ 72,2ὅ. 
πραιτώριον 87,18. 41,20, 78,1. 8. 6. 

πράχτωρ 18,18. 

πριμικήριος, ὁ, ϑὅ,8. 
προνοητής 24,5. 
πρόσφατα μύχητα 46,24. 

πρωτονοτάριος, ὁ, 103,18, 
πρωτοσπαϑάριος, ὁ, 89,18. 68,17. 18. 

78,8. 94,16. 
πρωτοσύγχελλος, ὁ, 66,26, 72,2, 

Ῥ, 

ῥαίχτωρ 22,26. 
ῥέον ἱνδικόν ὅ8,28. 

ῥὴξ 96,4. 
ῥόγα, ἡ, 40,3. 13,4. 94, 24. 29. 98,8. 

ΒΈΒ ἘΦ ΝΈΒΒΑ ΝΟΤΑΒΙΖΟΒΑ. 

Σ, 
[[σάτυρος, ὁ, 80,8. 12. 26. 27. 28. 39. 

81. 81,3] 
σεχρετιχός͵ ὁ, 94,17. 
σέλα, ἡ, ΞΞΞ Β6116 21,6. 

σελοχάλινον 21,2. 
σιγΐλλιον, ν. βασιλικχός. 

σιδηρογέφυρον 78,16. 
[σχινδαψός 81,8] ! 

σπαϑάριος, ὁ, 96,2. 11. 17. 

σπαϑαροχανδιδάτης 78,38. 97,20. 26. 
σπαϑαροκανδιδᾶτος 9,23. 

στρατηγός 9,4. 20,19. 26,28. 27,11. 
19, 20. 22, 28, 2, 29. 832. 28,17. 

90. 80. 28,382. 29.11. 86,20. 
89,14. 48,19. ὅ9,14. 10,32. 95,8. 
96,18. : 

στρατιωτοφύλαξ 96,1. 
στρουϑίον 12,81. 

στρόφιγξ, ἡ, 88,6. 11. 12. Ξ 
συγχλητιχός, ὁ, 98,8. 
συνοδικοί τς χονσάριοι 9,14. 16. 
σύστημα ὅ,3. 

σχεδάριον οἰ δον 8,13----14. 

τ. 

τάβλα, ἡ, 20,21. 64,8. 
τάγμα ἱερατικόν ὅ1,26.. 
ταξιάρχης 29,1. 11. 
τελώγης 40,11. 14. 
τζάγρα, ἡ, Ξε τζάγγρα 80,38. 
τζελνίχος τὸχ Ὀυϊρατίοα 28,14. 

τοπάρχης 24,22. 36, 26,2, 26,11. 
21. 27, 18. 19,28. 27. 28,11. 
77.18. 20. 

τοποδέτης 96.1. 

τοποτυρητής 8,19. 

τοῦλδον 22,12. 

τρίβολος, ὁ, 100,12. 
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τύραννος 32,29. 88,7. 16. 8ὅ,δ. φυλάχτήριον 60,11. 
69,7. θὅ,12. 70. 82. φύλαρχος, ὁ, 78,8. 

, Υ, Χ, 

ἠβηθβα ᾷ ἐνε: 1 ν᾿ - 7 χάνταξ, ὁ, 80,81. 832, 86,9. 14. 
ὐρ Ἀλ ϑύοι χελάνδιον 102,ὅ. ἅ 

χονσάριοι ΞξΞ χάτάσχοποι 9,8, οἱ λε- 
β Φ. γόμενοι συνοδιχοί 9,1 4---1δ, 17,81. 

φαῤσογράφειν δῚ,22. 49,17. ᾿ : 

φλάμουλον 16,27. χρυσοτρίχλινον: σπαϑάριος ἐπὶ τοῦ 
φόρος, ὁ, ΞΞ- ἰογυα 84,ὅ. 18. χρυσοτριχλίνου 96,17. 

φοσάτον 9,5. 12, 25. 16,16..34,13,. 1 χωματισμός 81,16. 17. 21. 2ὅ. 26. 
[φοῦσχα χοίρου ἣν οὐρηϑραν λέγουσι [ 3217, 18. 20. 34. 26, 

ΜΚ Ὁ 

8ὃ5 
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οἴ δ᾽ ὦ ΠΣΝ 

{ἀν 4. “Ὁ 


